
 

 

 

 

 د افــــغـــانـــــــســـــتــــان اســــــالمـــــــي امـــــــارت

 ميسيــونجـذب کـو  ـبجلــ ،ـوت ارشادد دع

 د کابل له ادارې څخه د رابېل شویو افرادو هویت

 میاشتې تفصیيل راپور : (جنورې) د

جلب جذب دکميسيون په هڅواودځايې مجاهدينوپه  ارشاد،اسالمي امارت د دعوت  د هم ېکپه مياشت  (جنورې)د  كال م(2021د تېرو مياشتو په څېر د روان )

 لهدحقايقوپه درک کولو رسه بوخت وو؛ دندو په  ېارګانونوک بيالبيلوده فاسدرژيم اړوندپه موجو  دکسان چي (۱۲۹۳) ېمرسته دافغانستان په مختلفوواليتونو ک

 ېد راوتليو کسانو شهرت په  تفصيل رسه  په النديني جدول ک  ،رسه يوځای شول مجاهدينو لهي امارت اسالم د او را بیلاوګوډاګي رژيم څخه  دغه فاسد

 ترتيب شوی دی :
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 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

 میدان وردګ

یدان م سید شیراغا حبیب الله 1

 وردګ

    1/16/2021 ملی امنیت کاکاخیل بندچک

میدان  نقیب الله حمیدالله 2

 وردګ

    1/9/2021 اربکی بازي خیل نرخ

میدان  محمدحسن حمیدالله 3

 وردګ

    1/14/2021 تکانه قوم جمیل کجلریز

میدان  ګل رسول شاه رسول 4

 وردګ

    1/23/2021 قومندان اهنګران مرکز

میدان  مثرګل شفیع الله 5

 وردګ

    1/23/2021 اربکی عباخیل نرخ

میدان  عین الله عزیزالرحمن 6

 وردګ

عبداملحی  سیداباد

 الدین

 1/23/2021    

میدان  عبدالکریم عصمت الله 7

 وردګ

    1/23/2021 ملی امنیت یبکه ناله بندچک

میدان  رحمت الله عصمت الله 8

 وردګ

    1/23/2021 قومندان بلوک ډنډوکی سیداباد

میدان  صدوخان غمی 9

 وردګ

    1/14/2021 اربکی سیسی سیداباد

میدان  فضل الرحمن مجیب الرحمن 10

 وردګ

    1/14/2021 اربکی زرین خیل سیداباد

میدان  فضل الرحمن مجیب الرحمن 11

 وردګ

    1/9/2021 محلی پولیس غازي خیل سیداباد

میدان  محمدعاشق محبت الله 12

 وردګ

    1/23/2021 اربکی شاه کابل نرخ

میدان  فضل عمر محمدخالد 13

 وردګ

    1/9/2021 قومندان بلوک لویه اب دره سیداباد

میدان  محمداجان محمدزمان 14

 وردګ

    1/16/2021 پولیس شمشیر نرخ

میدان  محمدعثامن محمدشعیب 15

 وردګ

    1/23/2021 ملی پولیس عرشتخیل مرکز
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میدان  محمدحسین محمدفیروز 16

 وردګ

کانهت جلریز     1/14/2021 اربکی 

میدان  مجنون محمدمبین 17

 وردګ

    1/21/2021 کابل مشکو قلعه مرکز

میدان  پاشاخان معین 18

 وردګ

    1/16/2021 محلی اردو یوسف خیل سیداباد

میدان  محمدعاشق منصورشاه 19

 وردګ

    1/23/2021 ګلی بندچک سیداباد

میدان  محمدنبی میرزامحمد 20

 وردګ

    1/23/2021 اربکی تکانه جلریز

میدان  شاالال نجیب الله 21

 وردګ

    1/23/2021 پولیس لنګ بندچک

میدان  محمدداود نرصت الله 22

 وردګ

    1/16/2021 اربکی سینی سیداباد

میدان  محمدهاشم نظرګل 23

 وردګ

    1/16/2021 اربکی بادام نرخ

میدان  فضل الرحمن نورالرحمن 24

 وردګ

    1/16/2021 اربکی زرین خیل سیداباد

 غزنی

    1/26/2021 اربکی ادله مقر غزنی شیرمحمد بخت الله 25

    1/26/2021 عسک پیرزاده مرکز غزنی عبدالطیف بریالی 26

    1/26/2021 اربکی ادله اندړ غزنی محمدزی جاوید 27

    1/26/2021 اربکی ابول قلعه مرکز غزنی دین محمد حبیب 28

ه باغقر  غزنی شاه محمد حبیب الله 29     1/26/2021 اربکی ولیګی 

    1/26/2021 عضوه محکمه پیرزاده مرکز غزنی یعقوب شاه رساج الحق 30

    1/26/2021 اربکی میری اندړ غزنی عتیق الله سمیع الله 31

    1/26/2021 عضوه محکمه پیرزاده مرکز غزنی انورشاه سیداغا 32

    1/26/2021 اربکی شیر قره باغ غزنی غالم قادر سیداکرب 33

    1/26/2021 عسکر پیرزاده مرکز غزنی سیداحمدشاه سیدجان 34

    1/26/2021 اربکی روشان قره باغ غزنی روزخانی سیدخالد 35

    1/26/2021 پولیس علم خیل مقر غزنی عبدالنارص شیرعلی 36

    1/26/2021 اربکی شیخان مقر غزنی دولت خان عبدالرزاق 37

یغزن دولت خان عبدالواحد 38     1/26/2021 پولیس شیخان مقر 

    1/26/2021 عسکر پیرزاده مرکز غزنی فضل الربی عزت الله 39

    1/26/2021 عسکر قرباغی مرکز غزنی غالم عباس علی الله 40

    1/26/2021 اربکی للیزی قره باغ غزنی غالم فاروق غالم رسول 41

    1/26/2021 عضوه محکمه پیزږاده مرکز غزنی سیدګل لعل محمد 42

-وردګ  غزنی معاذالله مجیب الرحمن 43

 جغتو

    1/26/2021 عضوه محکمه قلعه امیرمحمد

    1/26/2021 اربکی چمربان مقر غزنی موسی خان محمدابراهیم 44

    1/26/2021 اربکی علم خیل مقر غزنی عبدالولی محمدسلیم 45

    1/26/2021 اربکی ښامل خیل مقر غزنی محمدابراهیم محمدعارف 46

    1/26/2021 اربکی علم خیل مقر غزنی عبدالباری محمدنسیم 47

    1/26/2021 سنګرزی علی الال مرکز غزنی نورعلی محمدهاشم 48

    1/26/2021 اربکی اخندخیل مقر غزنی محمدظاهر محمدهاشم 49

    1/26/2021 اربکی لیلزی قره باغ غزنی جمعه خان محمدکریم 50
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یغزن امین الله نجیب الله 51     1/26/2021 اربکی اصغرخیل مقر 

    1/26/2021 پولیس موی مبارک دهیک غزنی حکیم الله  نقیب الله 52

    1/26/2021 سنګوری والی چمرب مقر غزنی شیرمحمد ولی محمد 53

    1/26/2021 عسکر خواجه حکیم مرکز غزنی دین محمد کامالدین 54

 زابل

-ننګرهار زابل رازګل حاجی ګل 55

 مهمنددره

    1/23/2021 عسکر هزارنو

-ننګرهار زابل عمیر رحیم الله 56

 مهمندره

کالشینکوف۱ 1/16/2021 عسکر هزارنو    

    1/30/2021 عسکر  مرکز زابل روزی خان رفیع الله 57

-ننګرهار زابل افضل شهادت 58

 مهمندره

   ثقیل ۱ 1/23/2021 عسکر هزارنو

کوزکنړ-کنړ زابل رحم دل شوکت 59    راکټ ۱ 1/16/2021 رسباز شاخان 

-ننګرهار زابل خان محمد عطاءالله 60

 بټي کوټ

   ثقیل ۱ 1/23/2021 عسکر 

    1/30/2021 عسکر چینه شاجوی زابل رازمحمد عطامحمد 61

-ننګرهار زابل شیرباز فرمان الله 62

 غنی خیل

   کالشینکوف ۱ 1/23/2021 رسباز وریشمنه ویاله

-ننګرهار زابل سحرګل قادر 63

 دوربابا

نځرا کالشینکوف۱ 1/23/2021 عسکر     

-ننګرهار زابل ګل امین قسیم 64

 مهمندره

   ثقیل ۱ 1/23/2021 رسباز هزارنو

    1/23/2021 عسکر چینه شاجوی زابل محمدانور محمدحیدر 65

    1/23/2021 عسکر  سیوری زابل یارمحمد محمدولی 66

    1/23/2021 خاد  سیوری زابل ډاکټرنورحسن مرتضی 67

اللهنور  68     1/23/2021 عسکر ښور سیوری زابل بارکزی 

-ننګرهار زابل فضل الله نیازولی 69

 غنی خیل

  1/23/2021 ۱ 

 کالشینکوف

  

-ننګرهار زابل رسور همت 70

 مهمندره

   خفیف ۱ 1/22/2021 عسکر رسباز

 کندهار

    1/25/2021 پولیس جوی الهور ارغنداب کندهار طالب اغا احسان الله 71

للهاحسان ا 72     1/25/2021 اربکی نلغام ژړۍ کندهار عبدالغیاث 

    1/25/2021 پولیس باختو شاولیکوټ کندهار مومن اکا احمدجان 73

    1/25/2021 اربکی نلغام ژړۍ کندهار شاه جهان احمدخان 74

    1/30/2021 پولیس لوک ژړۍ کندهار محمد اغامحمد 75

    1/25/2021 پولیس جوی الهور ارغنداب کندهار ګل محمد اغاولی 76

    1/21/2021 پولیس چلغور ډنډ کندهار حاجی کبلی اغاولی 77

    1/25/2021 اربکی کربغو میانشین کندهار عبدالکریم امان الله 78

    1/25/2021 پولیس کاکړانو کلی میوند کندهار عبدالکریم امان الله 79

    1/25/2021 پولیس نلغام ژړۍ کندهار عبدالرشید امیرمحمد 80

    1/25/2021 پولیس رسپوشان نیش کندهار نیک محمد باچا 81

    1/21/2021 اربکی چلغور بولدک کندهار حیات الله باچاګل 82

    1/25/2021 اربکی نهرکاریز ژړۍ کندهار غالم ولی بشیراحمد 83

    1/23/2021 پولیس سنګ سار ژړۍ کندهار ملنګ بلوڅ خان 84

ړۍژ  کندهار محمدابراهیم بهرجان 85     1/25/2021 اربکی حوض مدد 
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    1/25/2021 اربکی وبان شاولیکوټ کندهار عبدالقوی پایند محمد 86

    1/21/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار الله یار پهلوان 87

    1/22/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار عبدالرازق توریالی 88

    1/16/2021 پولیس نهرکاریز ژړۍ کندهار کرم خان جانان 89

    1/12/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار حیات الله جانان 90

    1/25/2021 پولیس  ارغستان کندهار عبدالغفور جامل 91

    1/25/2021 پولیس اروغ خاکریز کندهار مسجدګل جمعه ګل 92

    1/16/2021 پولیس اللوخیل ژړۍ کندهار عبدالحبیب جمعه ګل 93

    1/21/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار ندامحمد حاجی محمد 94

    1/25/2021 اربکی کاریزکلی ژړۍ کندهار امین الله حبیب الله 95

    1/25/2021 اربکی  میانشین کندهار قلندر حبیب الله 96

    1/25/2021 پولیس مادموسی میوند کندهار موالنا حبیب الله 97

    1/25/2021 پولیس ملکرزی ارغسان کندهار باریداد حکمت الله 98

کمت اللهح 99     1/25/2021 اربکی زمتو میانشین کندهار مال دوستم 

    1/21/2021 اربکی سوزنی ارغنداب کندهار باریداد حیات الله 100

    1/25/2021 اربکی ارهډ ارغنداب کندهار باریداد حیات الله 101

    1/25/2021 پولیس کولک ژړۍ کندهار رحمت الله حیات الله 102

دهارکن ثناءالله خان محمد 103     1/23/2021 پولیس نلغام ژړۍ 

    1/25/2021 اربکی کولک ژړۍ کندهار فضل محمد خان محمد 104

    1/25/2021 اربکی باختو شاولیکوټ کندهار مومن اکا خدای داد 105

    1/25/2021 د شوراغړی سلطان زی بولدک کندهار دادالله خیرالله 106

    1/21/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار محمدعثامن دادمحمد 107

    1/21/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار حسن خان دین محمد 108

    1/14/2021 اربکی مرکز بولدک کندهار زین الله رحمت الله 109

    1/25/2021 پولیس مرکز بولدک کندهار زین الله رحمت الله 110

    1/25/2021 پولیس  ارغنداب کندهار رازمحمد رحیم الله 111

سامعیلمحمدا رفیع الله 112     1/25/2021 اربکی نلغام ژړۍ کندهار 

    1/25/2021 اربکی کربغوا میانشین کندهار اټوال روزي خان 113

    1/16/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار ندامحمد روزی محمد 114

    1/25/2021 اربکی رسټک ژړۍ کندهار محمدظریف زملی 115

    1/22/2021 اربکی سلوغه ژړۍ کندهار پلهوان رسدارولی 116

    1/25/2021 پولیس شاویز نیش کندهار عین الدین سعدالدین 117

    1/25/2021 ضابط ناحیه ۵ ښار کندهار نوراحمد سفراحمد 118

    1/25/2021 پولیس پاشمول ژړۍ کندهار نظرمحمد سلطان محمد 119

    1/25/2021 اربکی نلغام ژړۍ کندهار عبداملحمد سلطان محمد 120

    1/25/2021 اربکی بوبند شاولیکوټ کندهار اخرتمحمد سلطان محمد 121

    1/25/2021 اربکی برات قلعه ارغنداب کندهار روح الله سمیع الله 122

    1/16/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار شاه محمد سمیع الله 123

    1/16/2021 اربکی ناوه نیش کندهار محمدګل سیف الدین 124

اخیلی میوند کندهار مال عبدالولی سیف الله 125     1/22/2021 اربکی 

    1/21/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار ابراهیم سیف الله 126

    1/25/2021 اربکی کاریز شاولیکوټ کندهار شاه محمد رشیف الله 127

    1/25/2021 اربکی کوک ارغنداب کندهار عبدالقدوس شفیع الله 128

    1/25/2021 پولیس پاشمول ژړۍ کندهار محمدصدیق صدیق الله 129

    1/25/2021 اربکی روانی ډنډ کندهار عبدالواجد عبدالبصیر 130

    1/25/2021 پولیس تلوکان پنجوايي کندهار حمدالله عبدالخالق 131
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    1/25/2021 قومندان نهرکاریز ژړۍ کندهار امان الله عبدالصمد 132

    1/16/2021 اربکی لوی کاریز شاولیکوټ کندهار محمدظاهر عبدالغفار 133

لغنیعبدا 134     1/25/2021 اربکی نلغام ژړۍ کندهار رشاف الدین 

    1/21/2021 پولیس اروغ خاکریز کندهار اللی عبدالقادر 135

    1/25/2021 پولیس ده سوزی ارغنداب کندهار ولی جان عبدالقاهر 136

    1/25/2021 اربکی امین قلعه ارغستان کندهار عبدالحکیم عبدالقیوم 137

ندهارک خیرمحمد عبداملحمد 138     1/21/2021 پولیس ناګهان ارغنداب 

    1/25/2021 پولیس الم خاکریز کندهار عبداملحمد عبداملنان 139

    1/25/2021 اربکی سوزنی ارغنداب کندهار داروخان عبدالنافع 140

    1/25/2021 پولیس پاشمول ژړۍ کندهار حرضت محمد عبدالواسع 141

    1/25/2021 اربکی نلغام ژړۍ کندهار عبدالباسط عبدالواسع 142

    1/23/2021 پولیس نلغام ژړۍ کندهار عبدالحمید عبدالودود 143

    1/25/2021 پولیس رباط بولدک کندهار موالداد عبداولی 144

    1/21/2021 اربکی سوزنی ارغنداب کندهار داروخان عبدلنافع 145

    1/21/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار مددخان عزت الله 146

    1/21/2021 پولیس چلغور ډنډ کندهار عبدالباری عزت الله 147

    1/25/2021 پولیس ناګهان ارغنداب کندهار نورالحق عزیزالله 148

    1/16/2021 اربکی سلوغه ژړۍ کندهار ضیاالحق عطاءالله 149

    1/23/2021 پولیس سنګ حصار ژړۍ کندهار عبیدالله عطاءالله 150

هړار  ارغنداب کندهار باریداد عطاالله 151     1/21/2021 اربکی 

    1/21/2021 اربکی شاویز نیش کندهار سیدغالم عطاالله 152

    1/25/2021 اربکی نهرکاریز ژړۍ کندهار عبدالرشید علی احمد 153

    1/21/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار یارمحمد علی زی 154

حاجی ګل  علی محمد 155

 محمد

    1/21/2021 پولیس وکیل قلعه ارغنداب کندهار

    1/25/2021 اربکی دواب ژړۍ کندهار حاجی محمد عنایت الله 156

    1/25/2021 اربکی مناره ارغنداب کندهار حیات خان عیسی محمد 157

    1/25/2021 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار شاغاسی عیسی محمد 158

    1/25/2021 پولیس تلوکان ژړۍ کندهار شاولی غالم نبي 159

    1/25/2021 اربکی نلغام ژړۍ کندهار محمدرسور غالم نبي 160

    1/21/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار موسی فایوخان 161

    1/25/2021 پولیس ماکیان ارغستان کندهار حبیب الله فدامحمد 162

    1/23/2021 کندهار سنګ سار ژړۍ کندهار محمدسلیم فضل الرحمن 163

    1/26/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار ندامحمد فضل باری 164

    1/23/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار ندامحمد فضل محمد 165

    1/25/2021 پولیس ناګهان ارغنداب کندهار دادمحمد قدرت الله 166

    1/25/2021 پولیس کولک ژړۍ کندهار خدای نظر قدرت الله 167

    1/25/2021 اربکی نهرکاریز ژړۍ کندهار عبدالواسع قدرت الله 168

ندهارک اخرتمحمد لعل محمد 169     1/16/2021 اربکی ناخونی ډنډ 

    1/25/2021 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار عبدالله محب الله 170

    1/21/2021 پولیس منجکګ ډنډ کندهار سیدعلی شاه محب الله 171

    1/23/2021 اربکی ناخونی ډنډ کندهار محمدنبی محب الله 172

    1/26/2021 اربکی پشته نور دولت یار کندهار عبداالحد محمد 173

    1/21/2021 اربکی کولک ژړۍ کندهار بنارسګل محمد 174

    1/21/2021 اربکی ناخونی ډنډ کندهار سیدغالم محمد 175

    1/21/2021 پولیس سنګ حصار ژړۍ کندهار تاج محمد محمد داود 176
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    1/16/2021 اربکی ناخونی ډنډ کندهار محمدکرم محمداسلم 177

ۍژړ  کندهار سپین اغا محمداغا 178     1/25/2021 اربکی کولک 

    1/16/2021 پولیس ناخام ژړۍ کندهار ولی محمد محمدحسن 179

    1/25/2021 ملک ترغاک ارغستان کندهار مال نظرمحمد محمدصادق 180

    1/21/2021 اجیره ادو صالحان پنجوايي کندهار عبداملناف محمدصادق 181

    1/16/2021 اربکی خنجکک ډنډ کندهار عبدالحمید محمدصادق 182

    1/21/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار الله یار محمدطاهر 183

    1/21/2021 پولیس خنجک ډنډ کندهار محمدهاشم محمدعامل 184

    1/16/2021 اربکی جنګ ډنډ کندهار محمدهاشم محمدعامل 185

    1/25/2021 اربکی نلغام ژړۍ کندهار تاج محمد محمدعوض 186

    1/14/2021 اربکی میشان پنجوايي کندهار فیض الله محمدعیسی 187

    1/25/2021 پولیس ده سوزی ارغنداب کندهار ولی جان محمدنارص 188

    1/25/2021 اربکی نلغام ژړۍ کندهار محمدیاسین محمدنسیم 189

    1/25/2021 اربکی نهرکاریز ژړۍ کندهار جان محمد محمدنسیم 190

    1/25/2021 پولیس کولک ژړۍ کندهار محمدرشیف محمدنعیم 191

    1/25/2021 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار عبدالواسع محمدهاشم 192

    1/21/2021 پولیس چلغور ډنډ کندهار حاجی ظاهر محمدیعقوب 193

    1/23/2021 اربکی ناخونی ډنډ کندهار حاجی ظاهر محمدیعقوب 194

    1/25/2021 پولیس سلوغه ژړۍ کندهار بهاوالدین مطیع الله 195

ن محمدخا موسی کلیم 196     1/25/2021 پولیس چهارګنبد نیش کندهار 

    1/25/2021 پولیس نلغام ژړۍ کندهار شیرافضل میرحمزه 197

    1/21/2021 پولیس ناخونی ډنډ کندهار نصیراحمد نثاراحمد 198

    1/25/2021 پولیس نهرکاریز ژړۍ کندهار سلطان محمد نجیب الله 199

رهمنا ارغنداب کندهار عبدالحی نذیراحمد 200     1/21/2021 پولیس 

    1/21/2021 اربکی  ډنډ کندهار رازمحمد نذیراحمد 201

    1/25/2021 پولیس کوک ارغنداب کندهار محمدرفیق نرصالله 202

    1/25/2021 پولیس لقامن بولدک کندهار توکل نصیب الله 203

    1/25/2021 اردو څاکی خاکریز کندهار فیض الله نعمت الله 204

ین اللهام نعمت الله 205     1/21/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار 

    1/16/2021 پولیس ناګهان ارغنداب کندهار سیدمحمد نقیب الله 206

    1/25/2021 پولیس کلوک ژړۍ کندهار محمدصدیق نوروز 207

    1/25/2021 پولیس نلغام ژړۍ کندهار ګل محمد نیازمحمد 208

    1/25/2021 پولیس کولک ژړۍ کندهار نرصالله هدایت الله 209

    1/25/2021 اربکی مناره ارغنداب کندهار عبدالله جان وزیر 210

    1/23/2021 اربکی  ژړۍ کندهار حاجی محمد وکیل احمد 211

    1/25/2021 قومندان رسټک ژړۍ کندهار فیرمحمد وکیل احمد 212

    1/16/2021 پولیس ژړۍ ژړۍ کندهار نیازمحمد کرم خان 213

ارکنده عبدالحق کرم خان 214     1/25/2021 پولیس مهاجرین ژړۍ 

    1/25/2021 اربکی تومان زی ارغستان کندهار محمدرسول ګل رحمن 215

    1/25/2021 اربکی کوټوزی ارغستان کندهار داروخان ګل محمد 216

 غور

    1/26/2021 پولیس اوشان دولینه غور نائب ابراهیم 217

عشدا شاردیز مرغاب غور عبداملحمد احسان الله 218  1/26/2021    

    1/26/2021 عسکر تګاب تولک غور میرګل جمع خان 219

    1/26/2021 کاتب تولی ګزک تولک غور سنګین جمع ګل 220

    1/26/2021 عسکر ګزک تولک غور میرزامحمد سیف الدین 221
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    1/26/2021 پولیس ملمج شهرک غور عبدالغفار عبدالجبار 222

اباداشرت  تولک غور عبدالعزیز عبدالله 223     1/26/2021 اربکی 

    1/26/2021 مخابرات شوراب تولک غور میرزامحمد عبدالله 224

    1/26/2021 عسکر ګزک تولک غور عبدالواحد عبدالنارص 225

    1/26/2021 اربکی پشته نور دولت یار غور فیض الله قدرت الله 226

    1/26/2021 امنیت ملی ګزک تولک غور محمد محبوب 227

اللب محمدرسول 228     1/26/2021 اردو سیاالخ تولک غور 

    1/26/2021 عسکر ګزک تولک غور محمدعوض محمدنذیر 229

    1/26/2021 اربکی اسکچک مرکز غور عزیزالله معاذالله 230

    1/26/2021 اربکی پشته نور دولت یار غور عبدالله نرصالله 231

    1/26/2021 پولیس ګزک تولک غور تاج محمد هاشم 232

مدګل اح 233     1/26/2021 اربکی شمک دولت یار غور فیض محمد 

 بادغیس

    1/23/2021 پولیس توریا جوند بادغیس حبیب الله احسان الله 234

    1/23/2021 پولیس ګنبد قادس بادغیس محمدغوث احسان الله 235

    1/16/2021 پولیس رسخابی جوند بادغیس رحمت الله احمدجان 236

    1/9/2021 پولیس قلعه نو قادس بادغیس خیرمحمد الله داد 237

    1/23/2021 پولیس مقامها قادس بادغیس حفیظ الله بریالی 238

    1/29/2021 پولیس قوچاق باالمرغاب بادغیس امین الله بسم الله 239

    1/23/2021 پولیس میرهمزه تګاب عامل بادغیس میراحمد تاج میر 240

    1/23/2021 پولیس پولیس تګاب عامل بادغیس میراحمد جان محمد 241

    1/23/2021 پولیس جهان دوست قادس بادغیس خدای داد خلیل 242

    1/16/2021 پولیس قادس خوردک قادس بادغیس امان الله صفی الله 243

    1/23/2021 اردو رسشویل تګاب عامل بادغیس امیرجان عبدالله 244

    1/23/2021 پولیس درباره جوند بادغیس مالمحمد عصام الدین 245

    1/16/2021 پولیس فرخاین جوند بادغیس حبیب الله الالجان 246

    1/23/2021 پولیس بره چانه سنګ اتش بادغیس ګل محمد محب الله 247

    1/16/2021 پولیس قلعه نو ابکمری بادغیس فیض محمد محمد 248

    1/23/2021 پولیس رسخاب مقر بادغیس عبدالحمد محمدحسین 249

ادغیسب محمدرفیق محمدعارف 250     1/23/2021 پولیس بند قادس 

    1/9/2021 پولیس کوکچایل ابکمری بادغیس محمدانور محمدعظیم 251

    1/23/2021 پولیس مقامها قادس بادغیس نرصالدین محمدمعروف 252

    1/23/2021 پولیس خواجه تګاب عامل بادغیس بختیار محی الدین 253

کیارب باغوان سنګ اتش بادغیس محمدانور ملتان 254  1/16/2021    

    1/23/2021 نیمربای مقر بادغیس بادغیس رمضان میراحمد 255

    1/16/2021 اربکی  سنګ اتش بادغیس محمدابراهیم میرویس 256

    1/16/2021 پولیس مربا جوند بادغیس مالمحمد نظیراحمد 257

    1/23/2021 نیمربای مقر رمضان بادغیس رمضان نوراحمد 258

غیسباد اغامیر نورمحمد 259     1/30/2021 پولیس مارچاق باالمرغاب 

    1/16/2021 پولیس ده ګرم جوند بادغیس محی الدین ګل بدین 260

 لغامن

    ۹/۵/۱۴۴۲ ميل اردو كلامن علینګار لغامن محمد زمان مجنون 261

    = پولیس = علینګار لغامن اصغر خان ميانور 262

    ۱۵/۵/۱۴۴۲ = وتجبار خيل علینګار لغامن صاحب نظر محمد  ګل 263

    ۲۸/۵/۱۴۴۲ ميل اردو قوال خيل مركز لغامن باز محمد دلدار 264
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۲۲/۵/۱۴۴۲ لوچيك ورنټا علینګار لغامن عبد الرشيد رحيم داد 265     

// پولیس ساالب علینګار لغامن سبحان الله نور الحق 266     

۲۵/۵/۱۴۴۲ اربيك پريانه علینګار لغامن دوست محمد عبد االحمد 267     

    = عسكر = علینګار لغامن نرصالدين ترسمس 268

    = پولیس الو خيل علینګار لغامن محمد ايوب غالم اسحاق 269

    = ميل اردو ورنټا علینګار لغامن نائب شري خان 270

    = پولیس كنديګل علینګار لغامن محمد جمع قدير خان 271

    = پولیس كرشد ګان علینګار لغامن نور محمد قدرت الله 272

    = پولیس حاجي قلعه علینګار لغامن محمد عليم مرسلني 273

    = پولیس ساالب علینګار لغامن محمد نظري خان ملك 274

    = ميل اردو ميداين مركز لغامن محمد حسني شكر الله 275

    ۲۵/۵/۱۴۴۲ پولیس ورنټا علینګار لغامن محمد شاه خان سيد جعفر 276

۲۸/۵/۱۴۴۲ = ليمنايئ علینګار لغامن جانداد خداي داد 277     

    = = سنجره علینګار لغامن محمد عامل شاهد الله 278

۱/۶/۱۴۴۲ اردو ميل وتجبار خيل علینګار لغامن موال داد وكيل احمد 279     

۲/۶/۱۴۴۲ = كرشد ګان علینګار لغامن باز محمد لعل ګل 280     

    = پولیس منړال علینګار لغامن عبد السالم ذاکر الله 281

۲۲/۵/۱۴۴ اردو کرنج مركز غامنل قيمت ګل ګل زار 282

۲ 

   

// = بديع اباد مركز لغامن محمد ارشف بريايل 283     

// = منجه مركز لغامن سيدا ګل نور الحق 284     

۲۵/۵/۱۴۴ پولیس مويس خيل مركز لغامن محمد صديق اول خان 285

۲ 

   

// امنیت شمنګل مركز لغامن عبد الله محمد منصور 286     

// اردو هرمل مركز لغامن قارسار الح اكرام الله 287     

۱/۶/۱۴۴۲ امنیت كټل مركز لغامن چراغ خان مجاور 288     

۹/۶/۱۴۴۲ اردو سنګر داد خيل علینګار لغامن شري زاده حميد الله 289     

سنګر داد  ګل  علینګار لغامن محمد  ګل عبيد الله 290

 قلعه

    = اربيك

    ۹/۵/۱۴۴۲ ملی اردو ميداين مركز لغامن محمد روز شال باچا 291

۸/۵/۱۴۴۲ اربيك کرنج مركز لغامن عظم الدين ګل نبي 292     

    = ملی امنيت كټل مركز لغامن غالم دستګري ننګيايل 293

// ماسوت باد پښ لغامن اقبال شاه غازي  ګل 294  -    

۲۲/۵/۱۴۴ ملی اردو ابا خيل مركز لغامن عبد الشكور منصور 295

۲ 

   

شنګعلی لغامن عبد الولی عبد املنان 296 ۲۴/۵/۱۴۴ اربکی سائيګل 

۲ 

   

۲۴/۵/۱۴۴ اربکی سائيګل علیشنګ لغامن شاه ولی عبد الولی 297

۲ 
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قلعه علیشنګ لغامن عبید الله اسامه 298 خیزش نجیل ۲۵/۵/۱۴۴ مردوم

۲ 

   

۲۵/۵/۱۴۴ اربکی قندلی علیشنګ لغامن مرص خان سعد الله 299

۲ 

   

۲۶/۵/۱۴۴ پولیس چاناک علیشنګ لغامن ملنګ حسین 300

۲ 

   

۲۷/۵/۱۴۴ اردو مبیسن علیشنګ لغامن خان ګل احمد ګل 301

۲ 

   

۲۷/۵/۱۴۴ اربکی پاټک علیشنګ لغامن نورالدین زعفران 302

۲ 

   

۲۸/۵/۱۴۴ اردو قندلی علیشنګ لغامن ګل میر حیات میر 303

۲ 

   

۲۹/۵/۱۴۴ اردو ماسموت علیشنګ لغامن عبد الرازق فیصل 304

۲ 

   

۳۰/۵/۱۴۴ اردو کنډی علیشنګ لغامن میر ولی یار محمد 305

۲ 

   

۲/۶/۱۴۴۲ اردو ګونفال علیشنګ لغامن عبد السعید ثناء الله 306     

۲/۶/۱۴۴۲ افرس میل علیشنګ لغامن محمد غنی عبد الحیات 307     

۳/۶/۱۴۴۲ اردو خودرنګل علیشنګ لغامن محمد امیر محمد صادق 308     

۳/۶/۱۴۴۲ پولیس نورام علیشنګ لغامن دین محمد محمد عزیز 309     

۱۰/۵/۱۴۴ پولیس نورام علیشنګ لغامن محمد سامل عتیق الله 310

۲ 

   

۱۴/۵/۱۴۴ اردو ګونکړی علیشنګ لغامن محمد حسین رحم الدین 311

۲ 

   

۱۷/۵/۱۴۴ اردو میل علیشنګ لغامن محمد غنی عبد الرحمن 312

۲ 

   

دولت لغامن عبد املنان رستم 313 ۲۰/۵/۱۴۴ اردو مورا شاه

۲ 

   

    = اردو منډالم = لغامن فیض الله عبد العزیز 314

    = اربکی کورنګل = لغامن دوست محمد امان الله 315

    = اربکی کیل = لغامن فضل خدا خوشحال 316

    = اردو درانه قلعه = لغامن نعمت الله حرضت الله 317

    = پولیس دارټو = لغامن ګل میرزا عبد الرشید 318

    = اردو درانه قلعه = لغامن جمع ګل جهان ګل 319

    = اردو تنګی = لغامن محمد کریم خدائدار 320

    = پولیس دهوړ  لغامن عمر خان برکت شاه 321

    ۳/۵/۱۴۴۲ اردو دهوړ دولت شاه لغامن ګل محمد شیر محمد 322

    = = ګډار = لغامن رستم خان صفت خان 323

    = = کلنګانی = لغامن غازی لعل محمد 324

    = ربکیا کورنګل = لغامن لعل میر صالح خان 325
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 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

۶/۵/۱۴۴۲ اردو باالدی = لغامن سید جمع عبد الستار 326     

    = = شواټی = لغامن غالم ګل جمع ګل 327

    = اردو کیل = لغامن سید غالم جمع خان 328

    = پولیس دهوړ = لغامن رحم الدین عبد الجبار 329

    = = کیل = لغامن میر باز عبد البصیر 330

    = = هوړد = لغامن خان محمد خدانور 331

۱۰/۵/۱۴۴ ملی امنیت کارل = لغامن تازه محمد دادیامن 332

۲ 

   

    = = کارل = لغامن تازه محمد داد الله 333

    = اردو ویس = لغامن بسم الله عبد النور 334

۱۳/۵/۱۴۴ = مایو = لغامن ګل الرحیم سمیع الله 335

۲ 

   

    = = کورنګل = لغامن محمد عمر ګل عمر 336

۱۴/۵/۱۴۴ اربکی آیتو دولت شاه لغامن للهاسد ا بابا ګل 337

۲ 

   

۱۵/۵/۱۴۴۲ = نویاء = لغامن محمد حسن عبد الرحمن 338     

    = اردو دوکو = لغامن محمد فقیر نور الله 339

    = اربکی سلیامنکی = لغامن غالم علی محمد ګل 340

۱۷/۵/۱۴۴۲ اردو وزارو = لغامن هاشم ګل اکرب 341     

امنلغ شاه غالم نظام الدین 342     = اردو بحرمانی = 

    = اربکی کیل = لغامن موسی رسدار ولی 343

    = پولیس بومبی = لغامن دوا محمد نبی 344

    = = ناړ = لغامن فقیر غالم محراب الدین 345

    = کمنډو کیل = لغامن محمد نور محمد صالح 346

    = پولیس بومبی = لغامن انار ګل غالم جان 347

    = = کنداکوری = لغامن معبد الکری امیر همزه 348

    = اربکی کورنګل = لغامن امیر محمد رحان الله 349

    = = چنډال = لغامن سید هاشم حمید الله 350

    = اردو = = لغامن سید پاچه جمع 351

    ۲۰/۵/۱۴۴۲ اردو ناله دولت شاه لغامن صفت خان الله داد 352

    = = = = لغامن پاچا ګل عبد الحلیم 353

    = پولیس شاه میر = لغامن کریم خان نسبحان خا 354

    = = کیل = لغامن محمد عامل شکور 355

۲۲/۵/۱۴۴۲ = = = لغامن = عزیز عامل 356     

۲۳/۵/۱۴۴۲ اردو اترور = لغامن سید حسن صاحب نور 357     

// اربکی کیل = لغامن جمع خان حمید الله 358     

    = پولیس بومبی = لغامن ملیخان محبت خان 359

    = اردو سنګر = لغامن صالح محمد الحمید عبد 360

    = پولیس دارتد = لغامن ګل میرزا نور الله 361

۲۶/۵/۱۴۴۲ اردو ګډاله = لغامن دین محمد رشافت 362     
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 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    = = باالدی = لغامن سجاخان ملنګ 363

    = = پنډال = لغامن عبدالسعید عبد الخالق 364

    = = ملنګانی = لغامن باب میر عبد املجید 365

    = = ګډاله = لغامن رمضان سیدامیر 366

    ۲۷/۵/۱۴۴۲ پولیس کړی دولت شاه لغامن غالم رسول هیبت خان 367

    = اردو لرت آباد = لغامن شاه ولی طیب 368

    ۲۹/۵/۱۴۴۲ = ګډاله = لغامن مامل خان اسحاق 369

    = پولیس کیل = لغامن عبد الوکیل عبد الحلیم 370

غامنل محمد نظر محمد داجان 371     = اردو کډاله = 

۳۰/۵/۱۴۴۲ اردو ناله = لغامن موسی عبد الولی 372     

    هـ ۱۴۴۲/۵/۹ ار دو دهوز جدید وټپور کنړ محمدجامل هدایت الله 373

ه۱۴۴۲/۵/۱۵ اردو کټار قال وټپور کنړ جالت خان کامل الدین 374

 ـ ق

   

۱۴۴۲/۵/۱ اردو هزار میر چپه دره کنړ صاحبزاد ګل حرضت الله 375

 ـ قه۸

   

ه۱۴۴۲/۵/۴ اردو مزار شامش نورګل کنړ محمدخان سیدغالم 376

 ـ ق

   

۱۴۴۲/۵/۲ اردو مزار ودیر نورګل کنړ سالم قایر 377

 هـ ق۳

   

۱۴۴۲/۵/۲ اردو مزار ودیر نورګل کنړ سالم نورمحمدخان 378

 هـ ق۳

   

۱۴۴۲/۵/۲ اربکی کټار املازو وټپور کنړ حبیب سید سیدحبیب 379

 هـ ق۶

   

ه۱۴۴۲/۵/۴ اردو اغزباغ اسامر کنړ مدظاهرمح ابراهیم 380

 ـ ق

   

ه۱۴۴۲/۵/۴ اردو شالخوړ شنګر اسامر کنړ محمددین حمیدالله 381

 ـ ق

   

شالخوړ بانډی  اسامر کنړ همیش ګل غازی رحمن 382

 ناو

۱۴۴۲/۵/۱ اربکی

 هـ ق۰

   

۱۴۴۲/۵/۱ پولیس شال کلی اسامر کنړ محمد ګالب سیدعمر 383

 هـ ق۸

   

۱۴۴۲/۵/۲ اربکی شالخوړ راسام کنړ صدبر شیر 384

 هـ ق۰

   

۱۴۴۲/۵/۲ انتقال شنګر ډاګ اسامر کنړ عجب خان عوض خان 385

 هـ ق۲

   

۱۴۴۲/۵/۲ اردو شنګر ډاګ اسامر کنړ عجب خان مطیع الله 386

 هـ ق۲

   

۱۴۴۲/۵/۲ اردو اغزباغ اسامر کنړ شیرولی فصیح الله 387

 هـ ق۵
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۱۴۴۲/۵/۲ پولیس شال اسامر کنړ عبدالواحد مجیدالله 388

 هـ ق۵

   

۱۴۴۲/۵/۲ اردو شالخوړ اسامر کنړ شیرمحمدخان شیرخان 389

 هـ ق۶

   

۱۴۴۲/۵/۲ اردو اغز رسکو اسامر کنړ شامتاس خان طوطی رحمن 390

 هـ ق۷

   

۱۴۴۲/۵/۲ اربکی ترن غونډۍ اسامر کنړ عبداملتین سیدرحمن 391

 هـ ق۷

   

۲۸/۵/۱۴۴ اردو ماماګل نورګل کنړ ګالب جان عرفان الله 392

۲ 

   

    4/5/1442 عسکر نغلو بټی کوټ ننګرهار شیرمحمد شاکرالله 393

    7/5/1442 اربکی پاس صرب پچیراګام ننګرهار ګل زاده سنګین 394

    8/5/1442 اربکی شمشپور رسخرود ننګرهار حیات الله بختیار 395

    8/5/1442 عسکر نواب جبارخان رسخرود ننګرهار نبی جان ذبیح الله 396

    9/5/1442 عسکر فتح خرګی خوګیاڼی ننګرهار خیرمحمد سواد 397

    10/5/1442 عسکر خدرخیل خوګیاڼی ننګرهار مرویس معراج 398

    11/5/1442 اربکی ممله خوګیاڼی ننګرهار نصیب فرمان الله 399

    11/5/1442 اربکی کالمیرجی رودات ننګرهار عبدالحکیم عبدالوسیم 400

    12/5/1442 سکرع ګالهی غنی خیل ننګرهار مثرګل برهان 401

    12/5/1442 عسکر طوطو شیرزاد ننګرهار شیرین آغا دل آغا 402

    13/5/1442 عسکر . رسخرود ننګرهار نصیراحمد ارشاداحمد 403

    15/5/1442 اربکی ګړتۍ بټی کوټ ننګرهار محمدامین عبدالله 404

    15/5/1442 اربکی ګړتۍ بټی کوټ ننګرهار محمدامین محمددین 405

    18/5/1442 پولیس فتوګچ خوګیاڼی ننګرهار شمشاد حدعبداال  406

    18/5/1442 عسکر  اچین ننګرهار حاجی ګلم خیستان الله 407

    18/5/1442 پولیس باالباغ رسخرود ننګرهار غالم ولی عثامن 408

    26/5/1442 عسکر طوطو شیرزاد ننګرهار اغاګل زرولی 409

    27/5/1442 عسکر اشپان شیرزاد ننګرهار میاجان صداقت 410

    28/5/1442 اربکی باالباغ رسخرود ننګرهار مبین شبیر 411

    28/5/1442 اریکی فنح اباد رسخرود ننګرهار عبدالکافی سمیع الله 412

    29/5/1442 عسکر اشپان شیرزاد ننګرهار عتیق الله عصمت الله 413

    29/5/1442 عسکر خواران خوګیاڼی ننګرهار سیداجان مرویس 414

    29/5/1442 اربکی اوغوز دیباال ننګرهار مالګی ګل تاج 415

    8/5/1442 عسکر اوغوز دیباال ننګرهار زړور روضه الدین 416

    4/5/1442  باندر اچین ننګرهار قلندرخان شامل خان 417

    4/6/1442 عسکر لیشکه شیرزاد ننګرهار محمدخان نقیب الله 418

    5/6/1442 عسکر یلخانخ خوګیاڼی ننګرهار پری جان نعمت الله 419

    5/6/1442 عسکر باالباغ رسخرود ننګرهار شیرین دل فریدالله 420

    6/6/1442 عسکر خواران خوګیاڼی ننګرهار سیدمحمد ءالرحمنضیا 421

    4/6/1442 عسکر سرته ترمۍ شیرزاد ننګرهار مسافر سیف الله 422
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 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    7/6/1442 اربکی اشپان شیرزاد ننګرهار انځرګل بختیار 423

    8/6/1442 عسکر ګالهی غنی خیل ننګرهار عبداملالک نعیم الله 424

    10/6/1442 اربکی وزیر خوګیاڼی ننګرهار دل میران فضلی 425

    11/6/1442 اربکی مردارډنډ حصارک ننګرهار حکیم خان محمدزمان 426

    5/5/1442 عسکر جوکان حصارک ننګرهار سبزعلی ګل ولی 427

رهارننګ شیرزمان شمس الرحمن 428     6/5/1442 عسکر جوکان حصارک 

    20/5/1442 پولیس عامل کڅ حصارک ننګرهار میرزمان نورزمان 429

20/5/1442 پولیس غوږیزه حصارک ننګرهار غالم نبی هجرت الله 430     

5/5/1442 پولیس ککړک رسخرود ننګرهار امام جان دوران 431     

5/5/1442 اربکی جمتله رسخرود ننګرهار منصور زین الله 432     

14/5/1442 اربکی صرب پچیراګام ننګرهار محمدرشیف عبدالله 433     

18/5/1442 پولیس غونډۍ قرعۍ لغامن تحصیلدار ودان الله 434     

11/6/1442 عسکر کڅو دیباال ننګرهار اول شاه داؤد 435     

 نورستان

     پوليس کوردر واما نورستان محمد رشيف عبدالرشيد 436

     // // // // درمحمد حي عصمت مسلم 437

     // // // // مريباز جمع دين 438

     // // // // احمد جان سيدمال 439

     // // // // کريم جان امريشا 440

     // // // // مري احمد حرضت جابر 441

     // // // // ګل ظاهر محمد عمر 442

     // // // // طريف ګل محمد 443

     // // // // پري محمد ارشف خان 444

     // // // // نور خان محمد دين 445

     // // // // غالم صديق شعيب 446

 غازي اباد

    ۱۴۴۲/۵/۷ ملی اردو درین غازی اباد غازی اباد جامل الدین عبدالقهار 447

۱۴۴۲/۵/۲ ملی اردو درین غازی اباد غازی اباد دایم خان سیف الرحمن 448

۳ 

   

۱۴۴۲/۵/۲ ملی اردو درین بادغازی ا غازی اباد محمدشیرین ذولفقار 449

۵ 

   

۱۴۴۲/۵/۲ ملی اردو شاهی غازی اباد غازی اباد تازه خان رحیم ګل 450

۸ 

   

۱۴۴۲/۵/۲ ملی پولیس شاهی غازی اباد غازی اباد حسین علی حسن خان 451

۹ 

   

ه ۹/۵/۱۴۴۲ ملی پولیس درین غازي اباد غازي اباد عبدالله محمد رسول 452

 ق

   

 تخار

خواجه  تخار لیسفرع حفیظ الله 453

 بهاوالدین

    2020/12/21 اربکی مرکز ولسوالی
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خواجه  تخار سیف الله محمد عارف 454

 بهاوالدین

    2020/12/21 اربکی الله گزر

    2020/12/22 اربکی نفس بیک ینگی قلعه تخار بابه بیک محمدحسن 455

خواجه  تخار دولت محمد حبیب الرحمن 456

 بهاوالدین

    2020/12/23 اردو مغل قشالق

    2020/12/24 اربکی چپ دره رستاق تخار پهلوان رجب میراحمد 457

خواجه  تخار محمد نور لطف الله 458

 بهاوالدین

    2020/12/24 اربکی لرخابی

    2020/12/26 اردو نوآباد دشت قلعه تخار عبدالستار رحیم الله 459

داکرت نجیب  460

 الله

    2020/12/27  اردوداکرت عمرخیل ینگی قلعه تخار محمد یونس

خواجه  تخار ولی محمد حفیظ الله 461

 بهاوالدین

    2020/12/28 اربکی آرق قشالق

خواجه  تخار عبدالله قیام الدین 462

 بهاوالدین

    2020/12/28 اربکی مرکز ولسوالی

    2020/12/28 پولیس نوآباد دشت قلعه تخار سفر محمد جالل الدین 463

    2020/12/28 نظم عامه نورخیل درقد تخار عبدالله ایمل 464

    2020/12/28 اربکی قل آباد درقد تخار سید اسالم مهامن 465

خواجه  تخار میرعصمت الله رضاب الدین 466

 بهاوالدین

    2020/12/28 اربکی گلبهار

    2020/12/29 پولیس قم قشالق دشت قلعه تخار غالم معراج الدین 467

حاجی کامل  قاری عبدالله 468

 الدین

زردآلودره  کلفگان رتخا

 سفلی

    2020/12/29 پولیس

زردآلودره  کلفگان تخار عبداملنان غالم محمد 469

 سفلی

    2020/12/29 پولیس

    2020/12/30 اربکی حاجی عزیزالله دشت قلعه تخار محمد اسحاق محمد آصف 470

    2020/12/30 اربکی القناق درقد تخار حبیب الله محمد نسیم 471

    2020/12/30 پولیس جلگه ینگی قلعه تخار ر علینو  ذبیح الله 472

    2020/12/31 اربکی القناق درقد تخار گلمراد خدای رحم 473

    2021/1/1 اربکی نوآباد دشت قلعه تخار محمد نعیم عبد اللطیف 474

حاجی  اسالم الدین 475

 عبدالجلیل

    2021/1/1 اربکی نوآباد دشت قلعه تخار

    2021/1/1 اردو نوآباد دشت قلعه تخار احکام بیردی عجب گل 476

خواجه  تخار یار محمد خیر محمد 477

 بهاوالدین

    2021/1/1 پولیس شورتوغی

حاجی غالم  عبد الهادی 478

 درویش

    2021/1/2 اردو جلگه ینگی قلعه تخار

خواجه  تخار عبدالله سید نورالدین 479

 بهاوالدین

    2021/1/3 اربکی مرکز ولسوالی

    2021/1/4 اردو قل آباد درقد تخار محمدپیر  روح الله 480
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خواجه  تخار لطف الله شکرالله 481

 بهاوالدین

    2021/1/4 اردو کتکجر

خواجه  تخار دالور زملی 482

 بهاوالدین

    2021/1/5 پولیس سوجانی

    2021/1/6 رسحدی احمدآباد دشت قلعه تخار محمحدی بای فخر الدین 483

    2021/1/6 اردو رسیغ ت قلعهدش تخار محمد سعید جامل الدین 484

    2021/1/6 اردو شورعرب درقد تخار امام نظر عبد املنان 485

    2021/1/6 اربکی ماشوه قشالق دشت قلعه تخار محمد یوسف محمدی 486

    2021/1/7 پولیس آی خانم دشت قلعه تخار آقا محمد نوراحمد 487

    2021/1/7 پولیس یامچی رستاق تخار نذ یر محمد مناز علی 488

    2021/1/9 اربکی نوآباد دشت قلعه تخار محمد سعید محمد ابراهیم 489

    2021/1/9 اردو شهر جدبد دشت قلعه تخار استا عبدالکبیر نرصالله 490

    2021/1/9 اردو ایشان آباد ینگی قلعه تخار جمعه خان سیداحمد 491

خواجه  تخار محمد ظفر درمحمد 492

 بهاوالدین

    2021/1/9 اربکی الله گزر

خواجه  تخار اسلم بیک بای 493

 بهاوالدین

    2021/1/10 اربکی مرکز ولسوالی

خواجه  تخار عاشور محمد لعل محمد 494

 بهاوالدین

    2021/1/10 اربکی مؤمن آباد

    2021/1/11 پولیس رحیم آباد ینگی قلعه تخار رسدار محمد یوسف 495

سید بخش  496

 الدین

خواجه  تخار سید نذرالله

 ینبهاوالد

    2021/1/12 مأ مور اداری مرکز ولسوالی

    2021/1/12 اربکی قم گزر درقد تخار سید طوره خان عبد الوهاب 497

    2021/1/13 اردو خواجه حافط ینگی قلعه تخار قربان علی محمد نارص 498

    2021/1/13 اربکی یامچی رستاق تخار ابراهیم نورمحمد 499

 خواجه تخار شاه محمود تاج الدین 500

 بهاوالدین

    2021/1/14 اربکی گلبهار

    2021/1/16 اردو شهرکهنه دشت قلعه تخار تغی مراد عبد الجلیل 501

    2021/1/16 پولیس مرکز ولسوالی درقد تخار محمد انور محمدآصف 502

زردآلودره  کلفگان تخار عبد الغفار صفت الله 503

 سفلی

    2021/1/17 پولیس

زردآلودره  گانکلف تخار قلندر عبد الرحیم 504

 سفلی

    2021/1/17 پولیس

    2021/1/17 پولیس یامچی رستاق تخار مال مؤمن امام الله 505

    2021/1/17 پولیس رسیغ دشت قلعه تخار دیوانه قل قربان محمد 506

    2021/1/17 اردو رسیغ دشت قلعه تخار عبد الحق محمد نارص 507

    2021/1/18 لیسپو  دروازه پته درقد تخار محمد رضا محمدصفا 508

    2021/1/18 اربکی تاجک قشالق دشت قلعه تخار قربان بای عبد الجمیل 509

    2021/1/19 اربکی القناق درقد تخار عاشور عبد الخالق 510

    2021/1/20 پولیس کفرتعلی ینگی قلعه تخار محمد نادر محمد شاکر 511
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خواجه  تخار محمد کریم حبیب الله 512

 بهاوالدین

    2021/120 اردو لیمرکز ولسوا

    2021/1/21 اردو طالجات ینگی قلعه تخار همراه خان اکرام الدین 513

    2020/12/20 اردو حاجی ستار بهارک تخار عبد القیوم انعام الله 514

    2020/12/20 اردو حاجی ستار بهارک تخار احمد خان حبیب الرحمن 515

    2020/12/21 وارد شورقدوق بهارک تخار عبد الحفیط حبیب الله 516

    2020/12/21 اردو قورق بهارک تخار محمد نظر خال نظر 517

    2020/12/21 اردو قورق بهارک تخار امام نظر رحم الدین 518

    2020/12/21 اردو قورق بهارک تخار امام نظر امام الدین 519

    2020/12/23 اردو شورقدوق بهارک تخار پیرم قل شاه نواب 520

    2020/12/25 بریدمل مرکز ولسوالی خواجه غار تخار اللهرحمت  صفت الله 521

    2020/12/27 اردو تورق بهارک تخار شیر محمد غالم حرضت 522

    2020/12/27 اردو کوترمه بهارک تخار جلداش محمد یعقوب 523

    2020/12/28 پولیس فزاق خواجه غار تخار جمعه خان نعمت الله 524

    2020/12/28 اردو بدخشی رکبها تخار تاش بالته خال مؤمن 525

    2020/12/28 اردو بدخشی بهارک تخار حیات الله شیر محمد 526

    2020/12/28 اردو بدخشی بهارک تخار عبد الله محمد حسین 527

    2020/12/28 اردو بدخشی بهارک تخار محمد ظریف حجت الله 528

    2020/12/28 اردو بدخشی بهارک تخار قربان علی عبد العزیز 529

    2020/12/28 اردو حاجی اکرب بهارک تخار قربان علی احمد خان 530

    2020/12/28 اردو بدخشی بهارک تخار قیام الدین زین الدین 531

    2020/12/28 اربکی بدخشی بهارک تخار صمد بای عبد الرحمن 532

    2020/12/28 اردو بدخشی بهارک تخار شیرین بای حمید الله 533

    2020/12/28 اردو بدخشی بهارک تخار لجبارعبد ا احسان الله 534

    2020/12/28 اربکی بدخشی بهارک تخار حبیب الله شیر افضل 535

    2020/12/28 اردو بدخشی بهارک تخار ایرگش مبین 536

    2020/12/28 اردو بدخشی بهارک تخار حبیب الله فیروز 537

    2020/12/28 اردو بدخشی بهارک تخار رشبت علی احمد الله 538

حاجی خال  حاجی محمد 539

 مؤمن

    2020/12/28 اربکی آقجر اشکمش تخار

    2020/12/28 اربکی آقجر اشکمش تخار مینگ یار مینگ پوالد 540

    2020/12/29 اردو رسیغ دشت قلعه تخار شاهی جمعه خان 541

    2020/12/30 اردو میا ظفر بهارک تخار عبدالرحیم محمد یونس 542

    2020/12/30 پولیس شاه رسول بهارک تخار فیض محمد عطامحمد 543

محمد خان  544

 بازار

    2020/12/30 پولیس یامچی قشالق خواجه غار تخار محمد خلیل

    2020/12/30 پولیس بهارلو خواجه غار تخار سخی داد روح الله 545

    2020/12/30 پولیس حاجی ملنگ خواجه غار تخار بدرالدین محمد یونس 546

محمد علی  خواجه غار تخار عراج الدینم صالح الدین 547

 کوکباشی

    2020/12/30 پولیس
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    2020/12/30 پولیس اسالم قلعه بهارک تخار زین الدین برهان الدین 548

    2020/12/30 اردو حاجی نورالله بهارک تخار غالم سخی رحم خدا 549

    2020/12/31 امنیت ملی گل بالق بهارک تخار نیک محمد نورمحمد 550

    2020/12/31 اردو معلم قشالق بهارک تخار محمد عیسی اه ولیش 551

    2021/1/1 پولیس فقیرآباد خواجه غار تخار بابا علی رحمن قل 552

قندهاری  خواجه غار تخار خان محمد نرصالله 553

 قشالق

    2021/1/1 پولیس

    2021/1/2 بریدمل منگچقور خواجه غار تخار رستم خان عبد البصیر 554

    2021/1/2 پولیس داناجات خواجه غار تخار اجی جورهح حسن 555

    2021/1/2 بریدمل اسپندشت خواجه غار تخار عبد الرحمن نورالله 556

    2021/1/3 اربکی گل قشالق بهارک تخار خوش محمد خدای بیردی 557

    2021/1/3 پولیس بویرک اشکمش تخار نوروز زمان الدین 558

    2021/1/4 پولیس باریکزی واجه غارخ تخار شهاب الدین برات محمد 559

    2021/1/4 اربکی میر افضل بهارک تخار میر افضل زیدالله 560

    2021/1/4 اردو مال یوسف بهارک تخار سید محمد محمد یعقوب 561

    2021/1/4 اردو بدخشی بهارک تخار عبد الجبار محمد موسی 562

    2021/1/4 اربکی رسبازار اشکمش تخار میر اکرب عبد الرحمن 563

    2021/1/15 پولیس جوکدو خواجه غار تخار رسدار ذبیح الله 564

    2021/1/15 پولیس دونگ قشالق خواجه غار تخار محمد طاهر نصیر احمد 565

    2021/1/15 پولیس خوشکلدی خواجه غار تخار قربان علی محمد نارص 566

 بلخ

ه ۱/۵/۱۴۴۲ اربکی ساالر زی بلخ بلخ عبدالحکیم نظرمحمد 567

 ق

   

ه ۲/۵/۱۴۴۲ اربکی ساالر زی بلخ بلخ ظاهر عتیق الله 568

 ق

   

ه ۴/۵/۱۴۴۲ اربکی ساالر زی بلخ بلخ محمخان امام الدین 569

 ق

   

ه ۴/۵/۱۴۴۲ اربکی ساالر زی بلخ بلخ دالور عبدالطیف 570

 ق

   

ه ۷/۵/۱۴۴۲ اربکی ساالر زی بلخ بلخ اغاجان میراجان 571

 ق

   

ه ۸/۵/۱۴۴۲ اربکی یساالر ز  بلخ بلخ حنیف روح الله 572

 ق

   

ه ۳/۵/۱۴۴۲ اربکی ساالر زی بلخ بلخ سیف الدین نورالدین 573

 ق

   

ه ۸/۵/۱۴۴۲ اربکی ساالر زی بلخ بلخ سفین ګل قاسم 574

 ق

   

ه ۷/۵/۱۴۴۲ اربکی ساالر زی بلخ بلخ الیاس جاوید 575

 ق
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۱۱/۵/۱۴۴ اربکی ساالر زی بلخ بلخ محمد نبی امان 576

 ه ق۲

   

ه ۳/۵/۱۴۴۲ اربکی ساالر زی بلخ بلخ انزم امان الله 577

 ق

   

۲۳/۵/۱۴۴ اربکی ساالر زی بلخ بلخ فتح خان شاملی 578

 ه ق۲

   

۱۳/۵/۱۴۴ اربکی ساالر زی بلخ بلخ اغاجان تاج محمد 579

 ه ق۲

   

۱۲/۵/۱۴۴ اربکی نواردچوچک چهاربولک بلخ عبدالجلیل زملی 580

 ه ق۲

   

۱۱/۵/۱۴۴ بکیار  نواردچوچک چهاربولک بلخ عمراخان محمود 581

 ه ق۲

   

۲۱/۵/۱۴۴ اربکی نواردچوچک چهاربولک بلخ کامل الدین موسی 582

 ه ق۲

   

ه ۳/۵/۱۴۴۲ اربکی نواردچوچک چهاربولک بلخ عبدالغفور میرویس 583

 ق

   

۱۲/۵/۱۴۴ اربکی نواردچوچک چهاربولک بلخ معصوم سیدا 584

 ه ق۲

   

۱۱/۵/۱۴۴ پولیس نواردچوچک چهاربولک بلخ روف محمود 585

 قه ۲

   

۲۲/۵/۱۴۴ پولیس نواردچوچک چهاربولک بلخ باقی بصیر 586

 ه ق۲

   

۲۱/۵/۱۴۴ پولیس نواردچوچک چهاربولک بلخ موالجان الالجان 587

 ه ق۲

   

۱۲/۵/۱۴۴ پولیس نواردچوچک چهاربولک بلخ موالجان اخوند زاده 588

 ه ق۲

   

ه ۷/۵/۱۴۴۲ پولیس نواردچوچک چهاربولک بلخ نجم الدین محراب الدین 589

 ق

   

ه ۸/۵/۱۴۴۲ پولیس نواردچوچک چهاربولک بلخ مراد محمدخان 590

 ق

   

ه ۹/۵/۱۴۴۲ پولیس نواردچوچک چهاربولک بلخ جمعه خان حسن 591

 ق

   

ه ۹/۵/۱۴۴۲ پولیس نواردچوچک چهاربولک بلخ صالح رسفراز 592

 ق

   

ه ۸/۵/۱۴۴۲ پولیس نواردچوچک چهاربولک بلخ محمد ولی عبدالولی 593

 ق

   

۱۲/۵/۱۴۴ پولیس نواردچوچک چهاربولک بلخ الحقعبد نورمحمد 594

 ه ق۲

   

۱۳/۵/۱۴۴ پولیس نواردچوچک چهاربولک بلخ محمد اعظم کامل الدین 595

 ه ق۲
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۱۵/۵/۱۴۴ پولیس نواردچوچک چهاربولک بلخ بابه سنګی عبدالحمید 596

 ه ق۲

   

۱۵/۵/۱۴۴ پولیس نواردچوچک چهاربولک بلخ عبدالحمید عمر 597

 ه ق۲

   

۱۵/۵/۱۴۴ پولیس نواردچوچک چهاربولک بلخ نظرالدین عبدالنبی 598

 ه ق۲

   

۱۵/۵/۱۴۴ پولیس نواردچوچک چهاربولک بلخ محمد علی لعل محمد 599

 ه ق۲

   

۱۵/۵/۱۴۴ پولیس چمتال چمتال بلخ عبداملحمد جاوید 600

 ه ق۲

   

۱۵/۵/۱۴۴ پولیس چمتال چمتال بلخ عبدالسالم عبدالرحمن 601

 ه ق۲

   

۱۳/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ مراد جان محمد 602

 ه ق۲

   

۱۴/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ طاهر خلیل الرحمن 603

 ه ق۲

   

۱۴/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ مراد ګل محمد 604

 ه ق۲

   

۱۴/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ یوری رحیم شاه 605

 ه ق۲

   

۱۴/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ شیر بای نعیم 606

 ه ق۲

   

۱۴/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ مراد دوست محمد 607

 ه ق۲

   

۱۴/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ ظاهر نارص 608

 ه ق۲

   

۱۴/۵/۱۴۴ اربکی تندروک چهارکنت بلخ شیربای رازمحمد 609

 ه ق۲

   

۱۴/۵/۱۴۴ اردو تندروک چهارکنت بلخ دود الحق عبدالحق 610

 ه ق۲

   

۱۴/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ لمحمد ق عبدالبصیر 611

 ه ق۲

   

۱۴/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ قربان حبیب الله 612

 ه ق۲

   

۱۴/۵/۱۴۴ اربکی تندروک چهارکنت بلخ بابه خلیل امان الله 613

 ه ق۲

   

۱۴/۵/۱۴۴ اردو تندروک چهارکنت بلخ لقامن غالم رسول 614

 ه ق۲

   

۱۷/۵/۱۴۴ لیسپو  تندروک چهارکنت بلخ رحیم امین 615

 ه ق۲
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۱۷/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ صدیق محمد الله 616

 ه ق۲

   

۱۷/۵/۱۴۴ اربکی تندروک چهارکنت بلخ امین الله رحیم 617

 ه ق۲

   

۱۷/۵/۱۴۴ اردو تندروک چهارکنت بلخ حسین عبداالحد 618

 ه ق۲

   

۱۷/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ عبداالحد عبدالله 619

 ه ق۲

   

۱۷/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ امین دالقادرعب 620

 ه ق۲

   

۱۷/۵/۱۴۴ اربکی تندروک چهارکنت بلخ ستار حرضت 621

 ه ق۲

   

۱۷/۵/۱۴۴ اردو تندروک چهارکنت بلخ حکیم امین 622

 ه ق۲

   

۱۱/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ عبدالله محمدخان 623

 ه ق۲

   

۱۲/۵/۱۴۴ ولیسپ تندروک چهارکنت بلخ منان صالح الدین 624

 ه ق۲

   

۱۱/۵/۱۴۴ اربکی تندروک چهارکنت بلخ قیوم اسدالله 625

 ه ق۲

   

۱۲/۵/۱۴۴ اردو تندروک چهارکنت بلخ مراد دورمحمد 626

 ه ق۲

   

۱۱/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ حسن خیرمحمد 627

 ه ق۲

   

۱۲/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ محمدرسول سالم 628

 ه ق۲

   

۱۲/۵/۱۴۴ اربکی تندروک چهارکنت بلخ حمدرسولم بسم الله 629

 ه ق۲

   

۱۲/۵/۱۴۴ اردو تندروک چهارکنت بلخ حسین نورعلی 630

 ه ق۲

   

۱۲/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ شاه مراد غالم نبی 631

 ه ق۲

   

۱۲/۵/۱۴۴ پولیس تندروک چهارکنت بلخ عید محمد نیګ محمد 632

 ه ق۲

   

۱۲/۵/۱۴۴ اربکی تندروک کنتچهار  بلخ نجم الدین جالل الدین 633

 ه ق۲

   

۱۲/۵/۱۴۴ اردو تندروک چهارکنت بلخ حاجی محمد محمود 634

 ه ق۲

   

۱۲/۵/۱۴۴ پولیس سیاب شولګره بلخ منان دوست محمد 635

 ه ق۲
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۱۸/۵/۱۴۴ پولیس سیاب شولګره بلخ عبدالعزیز ازاد خان 636

 ه ق۲

   

۱۸/۵/۱۴۴ اربکی سیاب شولګره بلخ محمد غالم سخی 637

 ه ق۲

   

۱۸/۵/۱۴۴ اردو سیاب شولګره بلخ خدارحم حمزه 638

 ه ق۲

   

۱۸/۵/۱۴۴ پولیس سیاب شولګره بلخ کامل الدین جمعه الدین 639

 ه ق۲

   

۱۸/۵/۱۴۴ پولیس سیاب شولګره بلخ نظرمحمد محمد ګل 640

 ه ق۲

   

۱۸/۵/۱۴۴ اربکی سیاب شولګره بلخ رازمحمد عبدالله 641

 ه ق۲

   

۱۸/۵/۱۴۴ اردو سیاب رهشولګ بلخ شاه محمد بسم الله 642

 ه ق۲

   

۱۸/۵/۱۴۴ اردو سیاب شولګره بلخ اکرب غالم سخی 643

 ه ق۲

   

۲۱/۵/۱۴۴ پولیس سیاب شولګره بلخ رشیف بابه خان 644

 ه ق۲

   

۲۱/۵/۱۴۴ پولیس سیاب شولګره بلخ طالء نظام 645

 ه ق۲

   

۲۱/۵/۱۴۴ اربکی سیاب شولګره بلخ صمد مجید 646

 ه ق۲

   

۲۱/۵/۱۴۴ اردو سیاب رهشولګ بلخ رشیف ګلولی 647

 ه ق۲

   

۲۱/۵/۱۴۴ پولیس سیاب شولګره بلخ باری داد غالم رسول 648

 ه ق۲

   

۲۱/۵/۱۴۴ پولیس سیاب شولګره بلخ محمدعظم زمان 649

 ه ق۲

   

۲۱/۵/۱۴۴ اردو سیاب شولګره بلخ محمداکرب علی اکرب 650

 ه ق۲

   

۲۱/۵/۱۴۴ پولیس سیاب شولګره بلخ جلیل الیاس 651

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ پولیس سیاب شولګره بلخ محمدګل ظریف 652

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ اربکی سیاب شولګره بلخ محمد اکرب نجیب الله 653

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ اردو قضاق زاری بلخ فضل الدین جامل الدین 654

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ پولیس قضاق زاری بلخ یارمحمد دوست محمد 655

 ه ق۲
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۲۴/۵/۱۴۴ پولیس قضاق زاری بلخ عبدالحکیم داود 656

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ اردو قضاق زاری بلخ سید رحمن نورمحمد 657

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ پولیس قضاق زاری بلخ عمر خالنظر 658

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ پولیس قضاق زاری بلخ غالم رسول ابراهیم 659

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ اربکی قضاق زاری بلخ جمعه ګل امر الله 660

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ اردو قضاق زاری بلخ محمد ایوب محمد الله 661

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ اربکی قضاق زاری بلخ رساج موسی 662

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ اردو قضاق زاری بلخ خالبای عزت دالله 663

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ اربکی قضاق زاری بلخ محمد اعظم جمعه خان 664

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ اربکی قضاق زاری بلخ محمد الله رحمت الله 665

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ اربکی قضاق زاری بلخ امان للهقدرت ا 666

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ اربکی قضاق زاری بلخ نور الدین نجم الدین 667

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ اربکی قضاق زاری بلخ محمد عظم یارمحمد 668

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ اربکی شور اریق شورتپه بلخ سلیم قیوم 669

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ اربکی شور اریق شورتپه بلخ عوض مراد 670

 ه ق۲

   

۲۴/۵/۱۴۴ اربکی شور اریق شورتپه بلخ ولی نظر طاهر 671

 ه ق۲

   

۲۷/۵/۱۴۴ اربکی شور اریق شورتپه بلخ حق مراد خیرالله 672

 ه ق۲

   

۲۷/۵/۱۴۴ اربکی شور اریق شورتپه بلخ مصطفی عبداملنان 673

 ه ق۲

   

۲۷/۵/۱۴۴ اربکی شور اریق شورتپه بلخ مراد عمر 674

 ه ق۲

   

۲۷/۵/۱۴۴ اربکی شور اریق شورتپه لخب دولت عبداالحد 675

 ه ق۲
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۲۷/۵/۱۴۴ اربکی شور اریق شورتپه بلخ خدای بیردی سیف الله 676

 ه ق۲

   

۲۷/۵/۱۴۴ اربکی شور اریق شورتپه بلخ رجب ګل محمد 677

 ه ق۲

   

۲۷/۵/۱۴۴ اربکی شور اریق شورتپه بلخ عبدالستار الله نظر 678

 ه ق۲

   

۲۷/۵/۱۴۴ اربکی قلتیمور دهدادی بلخ امام قل عبداالحد ا 679

 ه ق۲

   

۲۷/۵/۱۴۴ اربکی قلتیمور دهدادی بلخ عبدالحکیم نظر محمد 680

 ه ق۲

   

۲۷/۵/۱۴۴ اربکی قلتیمور دهدادی بلخ عالوالدین ګالب الدین 681

 ه ق۲

   

۲۷/۵/۱۴۴ اربکی تلیګک دولت اباد بلخ تاج محمد اسامعیل 682

 ه ق۲

   

۲۷/۵/۱۴۴ بکیار  عاشقان چاهی بلخ عبدالوکیل فتح الله 683

 ه ق۲

   

۲۷/۵/۱۴۴ اربکی اته کول نهر شاهی بلخ عبدالعزیز عبدالنارص 684

 ه ق۲

   

685  

 عاشورمحمد

/۲۰۲۰/۱۲ اربکی پایان شهر بهارک بدخشان محمد موسی

۱۲ 

کال  ۱

 شنکوف

  

    // // // // // محمد ظمیر عبدالرازق 686

    // // // // // قوت خان عبد الولی 687

    // // // // // محمدسنگ  مراد محمد 688

    // // // // // عبدالرحیم محمد داود 689

    // // // // // عبد الله محمد عثامن 690

 // فضل محمد هادی محمد 691

 

 

// // // //    

    // // // // // سید محمد روزی محمد 692

تحت ده حوزه  یمگان // محمد رحیم سید امین 693

 غرمی

    ۲۰۲۱/۱/۱ عسکراردو

    ۲۰۲۱/۱/۴ // // // // محمد عثامن ب اللهحسی 694

    ۲۰۲۰/۱/۴ // سنوری // // عبدالقیوم عبدالبشیر 695

    ۲۰۲۰/۱/۵ // دشت وشنگان // // سید موسی صالح الدین 696

    ۲۰۲۰/۱/۵ پولیس // // // امان الله صفی الله 697

    // // // // // عبید الله وحید الله 698

    // // // // // گل نظر روزی محمد 699

    // // // // // مبارک شاه نورآغا 700

    // // // // // محمد یعقوب حبیب الرحمن 701

    // // // // // نظرمحمد زملی 702
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703           

    // اربکی // // // سید دلورشاه قدرت الله 704

    ۲۰۲۰/۱/۱۰ پولیس // // // سفرمحمد صفدرمحمد 705

    ۲۰۲۱/۱/۲ اربکی شکردره بتگا // سفر محمد نظرمحمد 706

    // عسکراردو ده باال ارگو // محمد ذاکر میرویس 707

    // داکرتاردو ارگیتال // // محمد نظیف عبد الشکور 708

سید محی  709

 الدین

    ۲۰۲۱/۱/۳ اربکی کرگسده تگاب // مله بای

    // // // // // امام الدین محمد حسین 710

۲۰۲۰/۱۲/۲ عسکر اردو حوران شهر هارغنجخوا // الف نظام الدین 711

۲ 

   

    // // // // // میرزا محمد نظیف 712

۲۰۲۰/۱۲/۲ // خانقا // // قربان محمد فیض محمد 713

۴ 

   

۲۰۲۰/۱۲/۲ اربکی خم حافظ یفتل باال // محمد عظیم عتیق الله 714

۹ 

   

    ۲۰۲۱/۱/۱ عسکراردو دریل // // دولت محمد عبدالحق 715

    // اربکی ده باال // // غفورعبد ال عبدالرحمن 716

    // // ده باال // // محمد یار انعام الله 717

    // عسکراردو خمکک کوهستان // خان نظر عبدالواسع 718

    ۲۰۲۱/۱/۲ // سم دره ارغنجخواه // محمد حسین میرالله 719

    ۲۰۲۱/۱/۵ پیاده محکمه خانه قا // // روزی محمد خدایداد 720

    ۲۰۲۱/۱/۹ پولیس ارت یفتل باال // محمدشمس  سمیع الحق 721

۲۰۲۱/۱/۱ // چاهو شوره // // سنگ محمد خیرالله 722

۴ 

   

۲۰۲۱/۱/۱ عسکرارده خمبیو ارغنجخواه // شعبان گلب الدین 723

۵ 

   

۲۰۲۱/۱/۱ اربکی زرد آلوک یفتل باال // خیرالله صبغت الله 724

۷ 

   

    // // // // // خال محمد عبدالحلیم 725

    // // // // // زلف علی لرقیبعبدا 726

    ۲۰۲۱/۱/۱۹ // ده باال // // صفرمحمد حکیم الله 727

 بغالن

    ۱۴۴۲/۵/۱ پولیس حاجی کریم پلخمری بغالن دین محمد شیرمحمد 728

    ۱۴۴۲/۵/۲ پولیس مالخیل پلخمری بغالن محمدحسین محمد رسدار 729

    ۱۴۴۲/۵/۴ اردو تولکه بغالن مرکزی بغالن میده بای عبداملجید 730

    ۱۴۴۲/۵/۵ اردو ۹رسک  بغالن مرکزی بغالن سید رحمن ښایسته خان 731

    ۱۴۴۲/۵/۵ پولیس ۹رسک  بغالن مرکزی بغالن سید رحمن نورعامل 732

    ۱۴۴۲/۵/۶ اردو جرخشک بغالن مرکزی بغالن محمد خان جان محمد 733

    ۱۴۴۲/۵/۷ پولیس کلنیک بغالن مرکزی بغالن سید محمد سید محبوب 734
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    ۱۴۴۲/۵/۱۵ اردو کلنیک بغالن مرکزی بغالن محمد مراد محمد ظفر 735

    ۱۴۴۲/۵/۷ پولیس کلنیک بغالن مرکزی بغالن عبدالستار عابد 736

    ۱۴۴۲/۵/۷ اردو اسالم آباد بغالن مرکزی بغالن محمد افضل فضل حق 737

    ۱۴۴۲/۵/۸ اردو نوآباد بغالن مرکزی بغالن احمد الله سمیع اله 738

    ۱۴۴۲/۵/۸ اردو شهر کهنه بغالن مرکزی بغالن عبدالطیف لجمیلعبدا 739

    ۱۴۴۲/۵/۹ پولیس باالزی بغالن مرکزی بغالن عبدالعزیز عبدالعظیم 740

    ۱۴۴۲/۵/۹ اردو قچی بغالن مرکزی بغالن غالم قادر صدیق الله 741

    ۱۴۴۲/۵/۱۰ پولیس شهر جدید بغالن مرکزی بغالن عبدالرازق عبدالخالص 742

    ۱۴۴۲/۵/۱۱ اردو بولک قشالق بغالن مرکزی بغالن خال محمد بیب اللهح 743

    ۱۴۴۲/۵/۱۲ پولیس تاجک بغالن مرکزی بغالن جان محمد میرآغا 744

    ۱۴۴۲/۵/۱۲ اردو ارباب نظر بغالن مرکزی بغالن جان آغا میرآغا 745

    ۱۴۴۲/۵/۱۲ پولیس ۱۰رسک  بغالن مرکزی بغالن محمد عمر مثرګل 746

    ۱۴۴۲/۵/۱۲ پولیس لرخوابی بغالن مرکزی بغالن عبدالجلیل حمیدعبدال 747

    ۱۴۴۲/۵/۱۵ اردو نوآباد بغالن مرکزی بغالن سید عامل محمد عارف 748

    ۱۴۴۲/۵/۱۵ پولیس مسجد سفید بغالن مرکزی بغالن روزګل ذبیح الله 749

    ۱۴۴۲/۵/۱۵ اردو ۹رسک  بغالن مرکزی بغالن حمیداله ظاهر خان 750

    ۱۴۴۲/۵/۱۸ پولیس چرم آب بغالن مرکزی بغالن محمد نظر لینورع 751

غالم محی  752

 الدین

    ۱۴۴۲/۵/۲۰ اردو لرخوابی بغالن مرکزی بغالن عبدالحکیم

    ۱۴۴۲/۵/۲۲ پولیس غالم بای بغالن مرکزی بغالن جهان شاه محبوب شاه 753

    ۱۴۴۲/۵/۲۳ اردو غالم بای بغالن مرکزی بغالن جمعه دین نیک محمد 754

    ۱۴۴۲/۵/۲۵ پولیس غالم بای بغالن مرکزی بغالن زملی آصف خان 755

    ۱۴۴۲/۵/۲۶ پولیس غالم بای بغالن مرکزی بغالن سید عباس سید حمزه 756

    ۱۴۴۲/۵/۲۸ اردو نواباد بغالن مرکزی بغالن عبدالحفیظ عبدالحسیب 757

    ۱۴۴۲/۵/۱۳ اردو صیاد بغالن مرکزی بغالن معصوم ننګیالی 758

    ۱۴۴۲/۵/۱۰ اردو ولی خیل بغالن مرکزی بغالن شمس الدین الدیننرص  759

    ۱۴۴۲/۵/۱۷ اردو ولی خیل بغالن مرکزی بغالن محمد ګل عمراخان 760

    ۱۴۴۲/۵/۲۰ اردو شیربای بغالن مرکزی بغالن محمد یعقوب عبداملتین 761

    ۱۴۴۲/۵/۳ اردو شیربای بغالن مرکزی بغالن سید ګل عبدالجبار 762

    ۱۴۴۲/۵/۳ اردو قچی بغالن مرکزی بغالن بسم الله للهاسدا 763

    ۱۴۴۲/۵/۵ پولیس شاه خیل بغالن مرکزی بغالن حبیب الله ګل بدن 764

    ۱۴۴۲/۵/۶ پولیس ۱۰رسک  پلخمری بغالن زملی نورجان 765

    ۱۴۴۲/۵/۹ اردو باالدوری بغالن مرکزی بغالن محمد حسین شفیق الله 766

    ۱۴۴۲/۵/۱۲ پولیس ۱۰رسک  بغالن مرکزی بغالن احمد محمد نعیم 767

    ۱۴۴۲/۵/۱۱ پولیس ۹رسک  بغالن مرکزی بغالن سیدالله یاسین 768

    ۱۴۴۲/۵/۱۲ اردو ۱۰رسک  بغالن مرکزی بغالن رحمت الله ګل آغا 769

    ۱۴۴۲/۵/۱۵ اردو تورانی بغالن مرکزی بغالن جالل دین احمد یار 770

    ۱۴۴۲/۵/۱۸ اردو تورانی کزیبغالن مر  بغالن جالل دین نهضت یار 771

    ۱۴۴۲/۵/۳ پولیس تورانی دوشی بغالن محمد یعقوب ابراهیم 772

    ۱۴۴۲/۵/۴ اردو دره لرخواب بغالن مرکزی بغالن هدایت اله سمیع الله 773
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    ۱۴۴۲/۵/۵ پولیس ۹رسک  بغالن مرکزی بغالن نرصالله سیف الله 774

    ۱۴۴۲/۵/۷ پولیس ۱۰رسک  پلخمری بغالن رحامن علی سخی 775

    ۱۴۴۲/۵/۹ اردو حاجی درویش پلخمری بغالن بسیم الله نقیب الله 776

    ۱۴۴۲/۵/۱۰ اردو نیازاله پلخمری بغالن بوری حبیب اله 777

    ۱۴۴۲/۵/۱۳ اردو قشالق پلخمری بغالن بوری نعیم 778

    ۱۴۴۲/۵/۱۵ پولیس قشالق پلخمری بغالن دین محمد پاینده 779

    ۱۴۴۲/۵/۱۶ اردو حسین خیل بغالن مرکزی بغالن زقعبدالرا هدایت الله 780

    ۱۴۴۲/۵/۱۸ پولیس ګاوی دهنه غوری بغالن فیض الله خیرالله 781

    ۱۴۴۲/۵/۱۸ پولیس کوکچنار بغالن مرکزی بغالن جمعه خان محمد ولی 782

۱۴۴۲/۵/۱۸ اردو قشالق بغالن مرکزی بغالن محمد جان حنیف الله 783     

غالنب خدایداد محمد صابر 784 ۱۴۴۲/۵/۲۰ اردو قشالق بغالن مرکزی      

    ۱۴۴۲/۵/۲۰ اردو قشالق بغالن مرکزی بغالن سید عمر نادرخان 785

    ۱۴۴۲/۵/۲۵ پولیس چشمه قلعه بغالن مرکزی بغالن عبدالقدیر امان الله 786

    ۱۴۴۲/۵/۲۶ اردو سورخ کوتل پلخمری بغالن سیداحمد حکمتیار 787

    ۱۴۴۲/۵/۲۷ پولیس خواجه خان ن مرکزیبغال  بغالن اسامعیل شکرالله 788

    ۱۴۴۲/۵/۲۷ پولیس رسشاخ بغالن مرکزی بغالن یتیم بای محمد عارف 789

    ۱۴۴۲/۵/۲۷ اردو رسشاخ بغالن مرکزی بغالن محمد عظیم محمد هاشم 790

    ۱۴۴۲/۵/۱۰ اردو لوګری پلخمری بغالن محمد نظز نقیب الله 791

    ۱۴۴۲/۵/۱۲ اردو شهرجدید زیبغالن مرک بغالن سعید عبدالحفیظ 792

    ۱۴۴۲/۵/۱۵ پولیس شهرجدید بغالن مرکزی بغالن سید محمد صالح محمد 793

    ۱۴۴۲/۵/۱۶ اردو تره خیل بغالن مرکزی بغالن علی رضا محمد ظاهر 794

    ۱۴۴۲/۵/۱۸ پولیس شهرجدید بغالن مرکزی بغالن رجب محمد عظیم 795

    ۱۴۴۲/۵/۲۰ پولیس مسجد سفید کزیبغالن مر  بغالن عبدالسالم نعمت الله 796

    ۱۴۴۲/۵/۲۰ اردو جرخشک بغالن مرکزی بغالن عبدالشکور محمد 797

    ۱۴۴۲/۵/۲۱ اردو ۱۰رسک  بغالن مرکزی بغالن بازګل عبداالمین 798

    ۱۴۴۲/۵/۲۲ اردو ۴رسک  بغالن مرکزی بغالن امان الله رسدار 799

    ۱۴۴۲/۵/۲۵ یسپول ۴رسک  بغالن مرکزی بغالن جوره خان محمد 800

    ۱۴۴۲/۵/۲۵ اردو ګرداب بغالن مرکزی بغالن رستم جمعه خان 801

    ۱۴۴۲/۵/۲۷ پولیس ګرداب بغالن مرکزی بغالن جوره سلطان 802

    ۱۴۴۲/۵/۲۷ پولیس ګرداب بغالن مرکزی بغالن روزی خان نورالدین 803

    ۱۴۴۲/۵/۲۷ اردو ګرداب بغالن مرکزی بغالن سیدکامل محمد قاسم 804

    ۱۴۴۲/۵/۲۷ اردو مسجد سفید بغالن مرکزی بغالن عبداالحد حبیب الله 805

    ۱۴۴۲/۵/۲۸ اردو شیرفلک دوشی بغالن الله نور عبدالدیان 806

    ۱۴۴۲/۵/۲۸ پولیس غالم بای بغالن مرکزی بغالن محمد رحیم حبیب الرحمن 807

    ۱۴۴۲/۵/۲۸ اردو بلوچ بغالن مرکزی بغالن غالم رسول جواد احمد 808

    ۱۴۴۲/۵/۲۸ پولیس بلوچ بغالن مرکزی بغالن شمس الدین خال محمد 809

    ۱۴۴۲/۵/۲۸ پولیس عمرخیل بغالن مرکزی بغالن عبدالرحیم سید رحمن 810

    ۱۴۴۲/۵/۲۸ اردو قلعه قاضی بغالن مرکزی بغالن حکمت الله محمد ظریف 811

    ۱۴۴۲/۵/۲۸ اردو قلعه قاضی بغالن مرکزی بغالن عبدالولی محمد عامل 812

    ۱۴۴۲/۵/۲۸ اردو بابه نظر بغالن مرکزی بغالن محب الله عبدالعزیز 813
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    ۱۴۴۲/۵/۲۸ پولیس بابه نظر بغالن مرکزی بغالن حکمت الله اسالم دین 814

    ۱۴۴۲/۵/۲۸ اردو قره خان بغالن مرکزی بغالن محمدیوسف ارساییل 815

    ۱۴۴۲/۵/۲۸ پولیس رشرش برکه بغالن فضل دین اکرام الدین 816

    ۱۴۴۲/۵/۲۸ پولیس دشت قاضی نهرین بغالن محمد خان قمردین 817

    ۱۴۴۲/۵/۲۸ اردو صیاد نهرین بغالن خان محمد آغا محمد 818

    ۱۴۴۲/۵/۲۸ اردو صیاد نهرین بغالن شیرعلی نجیب الله 819

    ۱۴۴۲/۵/۳۰ اردو چاراهی نهرین بغالن عبدالعزیز سیف الله 820

    ۱۴۴۲/۵/۱۶ پولیس ده مرده نهرین نبغال  عبدالفتاح عبدالغفار 821

    ۱۴۴۲/۵/۲۵ اردو تولی ها نهرین  غالم حرضت خیرمحمد 822

    ۱۴۴۲/۵/۱۶ پولیس نوآباد نهرین  محمد داد دادمحمد 823

    ۱۴۴۲/۵/۲۲ پولیس مرکز نهرین نهرین  امان الله کریم الله 824

    ۱۴۴۲/۵/۲ اردو ۰ پلخمری بغالن دوست محمد حمیدالله 825

    ۱۴۴۲/۵/۲۳ اردو خواجه خدر نهرین بغالن معراج الدین رویسمی 826

    ۱۴۴۲/۵/۱۶ پولیس نیاز افغان نهرین بغالن سخیداد خان محمد 827

    ۱۴۴۲/۵/۲۲ پولیس دریی نهرین بغالن رسدار عبدالصمد 828

    ۱۴۴۲/۵/۲۳ اردو دشت قاضی نهرین بغالن دولت محمد رسفراز 829

    ۱۴۴۲/۵/۳ اردو دشت قاضی ریننه بغالن تاج محمد لعل محمد 830

    ۱۴۴۲/۵/۲۵ اردو قوزی نهرین بغالن خال محمد آغا محمد 831

    ۱۴۴۲/۵/۲۶ پولیس صیاد نهرین بغالن عبدالفتاح فواد 832

    ۱۴۴۲/۵/۲۹ اردو داال نهرین بغالن رحم خدا رحم الدین 833

    ۱۴۴۲/۵/۸ پولیس املتو نهرین بغالن بای محمد رازمحمد 834

    ۱۴۴۲/۵/۹ پولیس بزدره نهرین بغالن عبداملحمد املعبدالع 835

    ۱۴۴۲/۵/۱۰ اردو بره قی نهرین بغالن محمد آمیر بازمحمد 836

    ۱۴۴۲/۵/۱۰ اردو صیاد نهرین بغالن تاج محمد ګل محمد 837

سید فضل  838

 دین

    ۱۴۴۲/۵/۱۱ اردو صیاد نهرین بغالن سید بهرالدین

    ۱۴۴۲/۵/۱۲ پولیس لکن خیل نهرین بغالن امیر محمد محمد صدیق 839

    ۱۴۴۲/۵/۱۴ اردو ګودری نهرین بغالن محمد نذیر نورمحمد 840

    ۱۴۴۲/۵/۳ پولیس تاوه شخ برکه بغالن محمد طاهر عجب ګل 841

    ۱۴۴۲/۵/۱۰ پولیس جراب برکه بغالن خال نظر محمد امیرشاه 842

    ۱۴۴۲/۵/۱۳ اردو هرتقاق برکه بغالن محمد اسامعیل محمد فیروز 843

    ۱۴۴۲/۵/۱۳ اردو کل برکه بغالن محمد عثامن رحم الدین 844

    ۱۴۴۲/۵/۱۴ اردو فلول برکه بغالن عبدالروف صفرمحمد 845

    ۱۴۴۲/۵/۱۴ پولیس فلول برکه بغالن عبدالحی عبدالباری 846

    ۱۴۴۲/۵/۱۷ اردو فلول برکه بغالن عبدالخلیل محمدرشیف 847

    ۱۴۴۲/۵/۱۹ پولیس پهچ برکه بغالن فضل رحمن آرام الدین 848

    ۱۴۴۲/۵/۱۹ پولیس رشرش برکه بغالن حاجی ابراهیم عبدالوهاب 849

    ۱۴۴۲/۵/۲۵ اردو کل برکه بغالن خوش محمد نورمحمد 850

    ۱۴۴۲/۵/۱۹ اردو رشرش برکه بغالن مهرعلی پیرمحمد 851

    ۱۴۴۲/۵/۲۵ اردو کرو خنجان بغالن عبدالسمیع رحمت الله 852
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    ۱۴۴۲/۵/۲۷ پولیس ګزان خنجان بغالن دیقمحمدص همت الله 853

 سمنګان

    1442/5/14 خیزش مسعود دره صوف سمنکان محمدظاهر فیروز 854

    1442/4/22 خیزش مسعود دره صوف سمنگان عبدالکریم عارف 855

    1442/5/24 خیزش زیرکی دره صوف سمنگان تاش بای نقیب الله 856

    1442/5/14 وارد رسخ قلعه روی دواب سمنگان بای نظر پهلوان 857

    1442/5/17 حربکی رسخ قلعه روی دواب سمنگان سخی داد الف الدین 858

    1442/5/17 اردو رسخ قلعه روی دواب سمنگان خیرالله ذبیح الله 859

    1442/5/17 اردو رسخ قلعه روی دواب سمنگان خیرالله سمیع الله 860

    1442/5/22 اردو اهنگران روی دواب سمنگان محمدحسین حاجی احمد 861

    1442/6/1 پولیس لعل خیل دره صوف سمنگان عبدالحق صدرلدین 862

    1442/6/1 پولیس لعل خیل دره صوف سمنگان عبدالله حیات الله 863

    1442/5/1 پولیس دهی دره صوف سمنگان قطب الدین علی خان 864

    1442/5/19 حربکی زیدوری دره صوف سمنگان برات محمدحسین 865

    1442/5/19 حربکی زیرکی دره صوف سمنگان محراب الدین ینگالب الد 866

    1442/5/20 حربکی شیخه دره صوف سمنگان علی شاه علی داد 867

    1442/5/20 حربکی خواجه بلند دره صوف سمنگان برات حسین 868

    1442/5/23 حربکی خواجه بلند دره صوف سمنگان حاجی حیدر موسی 869

    1442/5/29 اردو دهی دره صوف نسمنگا سعدالدین محب الله 870

    1442/6/1 پولیس دهی دره صوف سمنگان سیدمقیم عبدالقهار 871

    1442/6/7 حربکی علی خیل دره صوف سمنگان صالح الدین صبغت الله 872

    1442/6/7 حربکی گوله دره صوف سمنگان کامل الدین شاه وزیر 873

 کندز

۱۴۴۲/۴/۲ رسباز شققیام مت امام صاحب کندز محمد نبی سیف الرحمن 874     

۱۴۴۲/۴/۲ پولیس بسم الله شاخ امام صاحب کندز صابر خان عبدالله 875     

۱۴۴۲/۴/۲ اردو بسم الله شاخ امام صاحب کندز صابر خان عبدالوهاب 876     

۱۴۴۲/۴/۲ رسباز شورتنگ امام صاحب کندز التی بای عبدالصمد 877     

۱۴۴۲/۴/۲ حدیرس  بتاش امام صاحب کندز امان الله محمد خالد 878     

۱۴۴۲/۴/۲ رسحدی عرب قشالق امام صاحب کندز سلیامن قل حبیب الله 879     

۱۴۴۲/۴/۲ پولیس قرغز امام صاحب کندز تاج محمد عبدالغیور 880     

دوراهی  امام صاحب کندز محمد زابط مشتاق 881

 هیچکلی

۱۴۴۲/۴/۶ اردو     

سید حبیب  882

 الله

۱۴۴۲/۴/۶ اربکی قشالقدهقان  امام صاحب کندز سید عباد الله     

۱۴۴۲/۴/۶ اربکی کلباد افغانیه امام صاحب کندز نورسید محمد عامل 883     

۱۴۴۲/۴/۶ اردو روضه امام صاحب کندز غالم غو ث امیر 884     

۱۴۴۲/۴/۶ اردو شیر آباد امام صاحب کندز ولی خان عبدالرحمن 885     

۱۴۴۲/۴/۶ اردو غرو امام صاحب کندز خال نظر احسان الله 886     

۱۴۴۲/۴/۶ پولیس خان آباتی امام صاحب کندز صوفی نورالله سید ولی 887     

۱۴۴۲/۴/۶ پولیس حاجی آباد امام صاحب کندز عبدالله میر آغا 888     
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۱۴۴۲/۴/۹ رسحدی قرغز امام صاحب کندز عبدالکبیر عبدالعلی 889     

۱۴۴۲/۴/۹ اربکی قرغز امام صاحب کندز خیرالله حبیب الله 890     

۱۴۴۲/۴/۹ پولیس گمبز امام صاحب کندز شاد مان محمدسید  891     

۱۴۴۲/۴/۹ پولیس گمبز امام صاحب کندز شاد مان دین محمد 892     

۱۴۴۲/۴/۹ اردو دهقان قشالق امام صاحب کندز عبدالواحد نرصالله 893     

۱۴۴۲/۴/۹ پولیس لودین امام صاحب کندز مین گل صفت الله 894     

۱۴۴۲/۴/۹ اردو پل مدیر بامام صاح کندز میاگل لیاقت 895     

۱۴۴۲/۴/۱۳ پولیس پولیس امام صاحب کندز سید اکرام دوست محمد 896     

۱۴۴۲/۴/۱۳ پولیس بخمل کوچه امام صاحب کندز عزت الله نظام الدین 897     

۱۴۴۲/۴/۱۳ پولیس گمبز امام صاحب کندز محمد برات عبدالباری 898     

۱۴۴۲/۴/۱۳ رسحدی غرو امام صاحب کندز عبدالصادق عبدالهادی 899     

۱۴۴۲/۴/۱۳ اردو گرگری امام صاحب کندز نرصت خان صالح محمد 900     

شار امام  امام صاحب کندز عبدالرحمن محمد نادر 901

 صاحب

۱۴۴۲/۴/۱۳ پولیس     

۱۴۴۲/۴/۱۳ اربکی بخمل کوچه امام صاحب کندز محمد یوسف جامل الدین 902     

۱۴۴۲/۴/۱۳ نظم عامه ب قشالقعر  امام صاحب کندز سلیم خان صالح الدین 903     

۱۴۴۲/۴/۱۶ اربکی حلقه کول امام صاحب کندز محمد یاسین میرزا محمد 904     

۱۴۴۲/۴/۱۶ پولیس بز بایان امام صاحب کندز غالم سخی نورالله 905     

۱۴۴۲/۴/۱۶ اردو توغه لنگ امام صاحب کندز محمد عضم محمد نسیم 906     

۱۴۴۲/۴/۱۶ اربکی سه کپرک امام صاحب کندز شاه ولی مسلم یار 907     

۱۴۴۲/۴/۱۶ اردو بسم الله شاخ امام صاحب کندز سید محمد عنایت الرحمن 908     

سید فضل  نرصت الدین 909

 الدین

۱۴۴۲/۴/۱۶ نظم عامه هیچکلی امام صاحب کندز     

۱۴۴۲/۴/۱۶ پولیس کولدامن امام صاحب کندز عبدالرحمن عین الدین 910     

۱۴۴۲/۴/۱۶ رسحدی سید آباد امام صاحب کندز منجو رخان محمد ابراهیم 911     

سید محراب  912

 الدین

سید محی 

 الدین

۱۴۴۲/۴/۲۰ رسباز قنجوغه امام صاحب کندز     

۱۴۴۲/۴/۲۰ اردو هیچکلی امام صاحب کندز اما م علی فوالد 913     

۱۴۴۲/۴/۲۰ پولیس دهقان قشالق امام صاحب کندز بابه خان عزیز الله 914     

۱۴۴۲/۴/۲۰ پولیس دهقان قشالق امام صاحب کندز زاربا عبدالقدوس 915     

اسامعیل  امام صاحب کندز نورمحمد گل محمد 916

 قشالق

۱۴۴۲/۴/۲۰ رسباز     

۱۴۴۲/۴/۲۰ رسحدی دهقان قشالق امام صاحب کندز جمعه خان اسد الله 917     

۱۴۴۲/۴/۲۰ رسباز دهقان قشالق امام صاحب کندز جعه خان ابراهیم 918     

۱۴۴۲/۴/۲۰ اردو گمبز امام صاحب کندز سید محمد گل احمد 919     

۱۴۴۲/۴/۲۰ اردو باسوس امام صاحب کندز قربان خرسو 920     

۱۴۴۲/۴/۲۰ پولیس باسوس امام صاحب کندز محمد چاری غالم محمد 921     

۱۴۴۲/۴/۲۰ اردو غرو امام صاحب کندز ایشان قل ارسایل 922     

۱۴۴۲/۴/۲۰ اردو شققیام مت امام صاحب کندز زرخان محمد نسیم 923     
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اسامعیل  امام صاحب کندز محمد حکیم محد رحیم 924

 قشالق

۱۴۴۲/۴/۲۳ رسباز     

۱۴۴۲/۴/۲۳ اردو ایشان توپ امام صاحب کندز محمد هاشیم محمد نسیم 925     

۱۴۴۲/۴/۲۳ رسباز قرغا نپه امام صاحب کندز فیض محمد دوست محمد 926     

۱۴۴۲/۴/۲۳ رسباز کلباد بامام صاح کندز محمد نادر نظام الدین 927     

اسامعیل  امام صاحب کندز عبدالصمد شیرمحمد 928

 قشالق

۱۴۴۲/۴/۲۳ اردو     

۱۴۴۲/۴/۲۳ پولیس قیان امام صاحب کندز امام نظر نورمحمد 929     

۱۴۴۲/۴/۲۳ اربکی بته کشان امام صاحب کندز عیسی عبدالبشیر 930     

۱۴۴۲/۴/۲۷ اردو قرغز امام صاحب کندز داد محمد شمس الدین 931     

۱۴۴۲/۴/۲۷ رسحدی دهقان قشالق امام صاحب کندز توره نظرمحمد 932     

اسامعیل  امام صاحب کندز ودود عارف 933

 قشالق

۱۴۴۲/۴/۲۷ اردو     

۱۴۴۲/۴/۲۷ اردو مسلم باد امام صاحب کندز میرعامل محمد یوسف 934     

اسامعیل  امام صاحب کندز رشاف الدین جامل الدین 935

 قشالق

۴۲۱۴/۴/۲۷ اردو     

اسامعیل  امام صاحب کندز عبدالعزیز محمد نعیم 936

 قشالق

۱۴۴۲/۴/۲۷ پولیس     

۱۴۴۲/۴/۲۷ اردو قوشآسیا امام صاحب کندز بهادر خان عبدالواحد 937     

۱۴۴۲/۴/۲۷ اربکی نارصیا امام صاحب کندز کتاب عبدالواحد 938     

۱۴۴۲/۴/۲۷ پولیس نارصیا امام صاحب کندز خیرالله احمد شاه 939     

۱۴۴۲/۴/۲۷ اردو سپن جومات امام صاحب کندز تورگل عزیز الله 940     

۱۴۴۲/۴/۲۷ اردو غرو امام صاحب کندز سیف الله محمدانور 941     

۱۴۴۲/۴/۲۷ اردو دهقان قشالق امام صاحب کندز محمد یعقوب عبدالبشیر 942     

۱۴۴۲/۴/۲۷ پولیس کلباد امام صاحب کندز نذیرقل گل بدین 943     

۱۴۴۲/۴/۲۷ اردو دلشاد امام صاحب کندز امام نظر نظرصاحب  944     

۱۴۴۲/۴/۲۷ اردو سنگچه قشالق امام صاحب کندز محمد عمر عین الدین 945     

۱۴۴۲/۴/۲۷ اربکی دهقان قشالق امام صاحب کندز امام علی محمد حنیف 946     

۱۴۴۲/۴/۲۷ اردو کلباد امام صاحب کندز خوش محمد اخرتمحمد 947     

۱۴۴۲/۴/۲۷ رسباز قوچین امام صاحب کندز بداللهع عبدالعلی 948     

۱۴۴۲/۵۳ رسحدی مجر امام صاحب کندز بازمحمد بالادین 949     

شار امام  امام صاحب کندز محمد اسامعیل مد رسور 950

 صاحب

۱۴۴۲/۵/۵ اردو     

۱۴۴۲/۵/۵ اردو کلباد امام صاحب کندز استاد منگلی لعل محمد 951     

۱۴۴۲/۵/۵ اربکی قرغا نپه امام صاحب زکند عبدالرحیم محمد عیسی 952     

۱۴۴۲/۵/۵ اربکی هیچکلی امام صاحب کندز وزیر عبدالقدیر 953     

۱۴۴۲/۵/۵ اربکی دهقان قشالق امام صاحب کندز جمعه خان حبیب الله 954     

۱۴۴۲/۵/۵ اردو دهقان قشالق امام صاحب کندز روزیبای میرزا خان 955     

۱۴۴۲/۵/۵ اردو کلباد صاحب امام کندز محمدانور غالم رسول 956     

۱۴۴۲/۵/۵ اردو خانه قا امام صاحب کندز ظفر خان عبدالقهار 957     
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۱۴۴۲/۵/۵ اردو کلباد امام صاحب کندز سید صابر سید صادیق 958     

۱۴۴۲/۵/۵ اربکی بز بایان امام صاحب کندز صاحب داد عبدالنبی 959     

۱۴۴۲/۵/۵ اربکی کنجک امام صاحب کندز خال بای اسالمالدین 960     

۱۴۴۲/۵/۵ پولیس هیچکلی امام صاحب کندز امام نظر صاحب نظر 961     

اسامعیل  امام صاحب کندز خال محمد کاملدین 962

 قشالق

۱۴۴۲/۵/۵ اربکی     

۱۴۴۲/۵/۵ اردو غرو امام صاحب کندز علی مراد محمدنارص 963     

اسامعیل  امام صاحب کندز فاروق محمد اسحاق 964

 قشالق

۱۴۴۲/۵/۵ اربکی     

ارباب خان  965

 زاده

۱۴۴۲/۵/۵ اربکی کولدامن امام صاحب کندز سیف الله     

۱۴۴۲/۵/۸ نظم عامه آلچین امام صاحب کندز عبدالغیاث عبدالباقی 966     

۱۴۴۲/۵/۸ اردو غرو امام صاحب کندز جامل شاه عارف 967     

۱۴۴۲/۵/۸ اربکی کولدامن امام صاحب کندز ارباب خان زاده شفیع الله 968     

۱۴۴۲/۵/۸ اردو هیچکلی امام صاحب کندز عبدالحمید محمد عارف 969     

۱۴۴۲/۵/۸ اردو آب فروش امام صاحب کندز محمد حسین سمیع الله 970     

۱۴۴۲/۵/۸ پولیس کلباد امام صاحب کندز امیرشاه حسام الدین 971     

شار امام  امام صاحب کندز نعمت الله عربت الله 972

 صاحب

۱۴۴۲/۵/۸ رسباز     

۱۴۴۲/۵/۸ اردو جوی بیگم امام صاحب کندز حاجی یوسف ین اللهام 973     

۱۴۴۲/۵/۸ اربکی جوی بیگم امام صاحب کندز سید غفور خال محمد 974     

۱۴۴۲/۵/۸ اردو کولدامن امام صاحب کندز گل حکیم سعید الله 975     

۱۴۴۲/۵/۸ اردو توغه لنگ امام صاحب کندز عبدالکریم عزت الله 976     

۱۴۴۲/۵/۸ اربکی قطغن قره سی امام صاحب کندز معه خانج امیر محمد 977     

۱۴۴۲/۵/۸ اردو توغه لنگ امام صاحب کندز محمد داود امان الله 978     

۱۴۴۲/۵/۱۲ اردو سید آباد امام صاحب کندز سد قیوم سلیامن 979     

۱۴۴۲/۵/۱۲ اربکی دهقان قشالق امام صاحب کندز نظام الدین خیر الدین 980     

۱۴۴۲/۵/۱۲ پولیس غرو امام صاحب کندز ری بایبو  قند آغا 981     

۱۴۴۲/۵/۱۲ اردو غرو امام صاحب کندز عبدالباقی ذبیح الله 982     

۱۴۴۲/۵/۱۲ اردو قرغا نپه امام صاحب کندز غالم حرضت عبدالرحیم 983     

اسامعیل  امام صاحب کندز محمد حسن جامل الدین 984

 قشالق

۱۴۴۲/۵/۱۲ اردو     

۱۴۴۲/۵/۱۲ اربکی خانه قا امام صاحب کندز لحمیدعبدا سید احمد شاه 985     

۱۴۴۲/۵/۱۵ اردو آفتاب لق امام صاحب کندز فضل محمد عبدالحق 986     

۱۴۴۲/۵/۱۵ اردو قره آول امام صاحب کندز محمد قاسیم عبدالرحیم 987     

۱۴۴۲/۵/۱۵ اردو هیچکلی امام صاحب کندز محمد عیسی گستان 988     

۱۴۴۲/۵/۱۵ اردو دهقان قشالق مام صاحبا کندز گل محمد فیض محمد 989     

۱۴۴۲/۵/۱۵ اردو قرغا نپه امام صاحب کندز رساج الدین محفوظ الله 990     

۱۴۴۲/۵/۱۵ اردو دهقان قشالق امام صاحب کندز عبدالجبار محمد هاشیم 991     

۱۴۴۲/۵/۱۵ ار دو دهقان قشالق امام صاحب کندز عبدالجبار محمد قاسیم 992     
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۱۴۴۲/۵/۱۵ اردو آلچین امام صاحب کندز ه خانجمع عبدالنظر 993     

۱۴۴۲/۵/۱۵ پولیس نارصیا امام صاحب کندز عبدالقدوس محمد یونس 994     

۱۴۴۲/۵/۱۵ اردو آفتاب لق امام صاحب کندز فضل محمد فرهاد 995     

۱۴۴۲/۵/۱۵ اردو گرگری امام صاحب کندز محکم تاش ولی محمد 996     

۱۴۴۲/۵/۱۵ اربکی غرو ام صاحبام کندز محمد عثامن شاه محمود 997     

۱۴۴۲/۵/۱۵ اربکی یکه توت امام صاحب کندز سید الله محییب الله 998     

۱۴۴۲/۵/۱۵ اردو غرو امام صاحب کندز امکان الله خال بای 999     

۱۴۴۲/۵/۱۵ رسباز کنجک امام صاحب کندز امیر صدام حسین 1000     

۱۴۴۲/۵/۱۹ سپولی کولیقه امام صاحب کندز روز ګلدی رحمت الله 1001     

۱۴۴۲/۵/۱۹ پولیس آلچین امام صاحب کندز عبدالحبیب عبدالحمید 1002     

۱۴۴۲/۵/۱۹ اردو دهقان قشالق امام صاحب کندز دلرب عبدالله 1003     

۱۴۴۲/۵/۱۹ اربکی قرغا نپه امام صاحب کندز نظر الدین عزیز الله 1004     

۱۴۴۲/۵/۱۹ اردو کلباد امام صاحب کندز تورم قل محمد یعقوب 1005     

۱۴۴۲/۵/۱۹ پولیس تازلقی امام صاحب کندز سلطان نجیب الله 1006     

۱۴۴۲/۵/۱۹ اردو ګمبز امام صاحب کندز شیر احمد دین محمد 1007     

۱۴۴۲/۵/۱۹ رسباز کولدامن امام صاحب کندز امام نظر محبوب الرحمن 1008     

۱۴۴۲/۵/۱۹ اربکی الف بیردی امام صاحب کندز خلیل محمد ابراهیم 1009     

۱۴۴۲/۵/۱۹ پولیس هیچکلی امام صاحب کندز صاحب قل بداتلقیومع 1010     

۱۴۴۲/۵/۱۹ اربکی ایسکی امام صاحب کندز عبدالجبار قویج 1011     

۱۴۴۲/۵/۲۲ رسحدی دهقان قشالق امام صاحب کندز محیب الله خیرالله 1012     

۱۴۴۲/۵/۲۲ پولیس دهقان قشالق امام صاحب کندز احمد اسالم 1013     

۱۴۴۲/۵/۲۲ اردو هواشناسی امام صاحب کندز ه خانهمرا بسم الله 1014     

۱۴۴۲/۵/۲۲ اردو استا منګ امام صاحب کندز رجب علی عبدالولی 1015     

۱۴۴۲/۵/۲۲ پولیس روزه امام صاحب کندز خوجه سخی خواجه مراد 1016     

اسامعیل  امام صاحب کندز عبدالحمید عبدالوهاب 1017

 قشالق

۱۴۴۲/۵/۲۲ اردو     

۱۴۴۲/۵/۲۲ اربکی کلباد امام صاحب کندز اقیعبدالب باز محمد 1018     

۱۴۴۲/۵/۲۲ پولیس قنجوغه امام صاحب کندز ګل مراد عطا محمد 1019     

۱۴۴۲/۵/۲۲ اردو تازلقی امام صاحب کندز عبدالجلیل دین محمد 1020     

۱۴۴۲/۵/۲۲ پولیس بقال قشالق امام صاحب کندز حبیب الله صفت الله 1021     

۱۴۴۲/۵/۲۲ اردو کله چی امام صاحب زکند فضل الرحمن محمد حسن 1022     

۱۴۴۲/۵/۲۴ پولیس بز بایان امام صاحب کندز علی جان میرا جان 1023     

۱۴۴۲/۵/۲۶ اردو مجر امام صاحب کندز اچلدی محمد عمر 1024     

۱۴۴۲/۵/۲۶ اردو استا منګ امام صاحب کندز توغی فیض محمد 1025     

۱۴۴۲/۵/۲۶ اردو شهید آباد امام صاحب کندز امان ګل غالم الله 1026     

۱۴۴۲/۵/۲۶ رسباز آقی بای امام صاحب کندز محمد خان یار محمد 1027     

۱۴۴۲/۵/۲۶ اردو ګمبز امام صاحب کندز سید خیر الله سید معروف 1028     

۱۴۴۲/۵/۲۶ شاروالی الف بیردی امام صاحب کندز محمد ابراهیم عبدالرسول 1029     

ل ای خم چا امام صاحب کندز روزی قل نور الله 1030

 ازبکیه

۱۴۴۲/۵/۲۶ شاروالی     



ره
ام

ش
د وظیفی  پيژندنه 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
 راوړی وسلی

 يراوړ 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

۱۴۴۲/۵/۲۶ پولیس استا منګ امام صاحب کندز عبدالله دادالله 1031     

اسامعیل  امام صاحب کندز محمد ابراهیم محمد اسحاق 1032

 قشالق

۱۴۴۲/۵/۲۶ اردو     

۱۴۴۲/۵/۲۶ اردو استا منګ امام صاحب کندز جوره قل فیض الرحمن 1033     

۱۴۴۲/۵/۲۶ پولیس توت مزار ام صاحبام کندز عبدالودود محمد صابر 1034     

۱۴۴۲/۵/۲۹ اربکی هیچکلی امام صاحب کندز جوره قل ناشبانبی 1035     

۱۴۴۲/۵/۲۹ اربکی نوآباد امام صاحب کندز غالم سخی نازکمیر 1036     

دوراهی  امام صاحب کندز غالم جان نادر خان 1037

 هیچکلی

۱۴۴۲/۵/۲۹ پولیس     

۱۴۴۲/۵/۲۹ اردو الف بیردی بامام صاح کندز محی الدین ګلبدین 1038     

۱۴۴۲/۵/۲۹ پولیس قیام متشق امام صاحب کندز امان الله خیر الله 1039     

۱۴۴۲/۵/۲۹ اردو چغر امام صاحب کندز عبدالباقی عبدالهادی 1040     

۱۴۴۲/۵/۲۹ اردو آلچین امام صاحب کندز جمعه ګل امین الله 1041     

۱۴۴۲/۵/۲۹ اردو الف بیردی امام صاحب کندز امامعلی شیر علی 1042     

۱۴۴۲/۵/۲۹ اربکی مومند دان امام صاحب کندز شیر خان محمد عارف 1043     

۱۴۴۲/۵/۲۹ اربکی مومند دان امام صاحب کندز آدم خان آستانه ګل 1044     

۱۴۴۲/۵/۲۹ پولیس بایکه امام صاحب کندز حیات الله حفیظ الله 1045     

۱۴۴۲/۵/۲۹ پولیس ګزر رسمعلم امام صاحب کندز غالم حیدر غالم ارحمن 1046     

۱۴۴۲/۵/۲۹ اردو ګرګری امام صاحب کندز برات خان محمد حسن 1047     

1048           

    ۱۴۴۲/۴/۵ اردو قرلق دشت ارچی کندز عبدالحفیظ نجیب الله 1049

    ۱۴۴۲/۴/۱۲ اردو امیرملوک دشت ارچی کندز عبدالسالم نجیب الله 1050

    ۱۴۴۲/۴/۱۲ وارد قرلق دشت ارچی کندز عبدالخالق ذبیح الله 1051

    ۱۴۴۲/۴/۱۲ اربکی دوران کلی دشت ارچی کندز محمد رفیق سمیع الله 1052

    ۱۴۴۲/۴/۱۵ پولیس دم کول دشت ارچی کندز خیرمحمد عبدالقیوم 1053

    ۱۴۴۲/۴/۲۶ اردو قرلق دشت ارچی کندز محمد اسامعیل شاه ولی 1054

    ۱۴۴۲/۴/۲۹ پولیس دم کول دشت ارچی کندز خیرمحمد سلطان محمد 1055

    ۱۴۴۲/۴/۳۰ اربکی عیدګاه دشت ارچی کندز محمد ستار محمد ارسار 1056

حاجی نعیم  دشت ارچی کندز غالم سخی جامل الدین 1057

 جان

    ۱۴۴۲/۵/۳ مزار

    ۱۴۴۲/۵/۳ اردو اسالم قلعه دشت ارچی کندز باران عبداملنان 1058

    ۱۴۴۲/۵/۳ پولیس دادیسی دشت ارچی کندز عبدالحمید مسعود 1059

    ۱۴۴۲/۵/۳ اردو مالقلی دشت ارچی کندز نورمحمد مت اللهرح 1060

    ۱۴۴۲/۵/۷ اردو قرلق دشت ارچی کندز محمد نظر عزیز الله 1061

    ۱۴۴۲/۵/۷ اردو حاجی مجر دشت ارچی کندز میر  احمد قربان محمد 1062

    ۱۴۴۲/۵/۷ پولیس دادیسی دشت ارچی کندز غالم بای حبیب الله 1063

    ۱۴۴۲/۵/۱۷ پولیس وکیل نورالله دشت ارچی کندز عاشق الله حمید الله 1064

    ۱۴۴۲/۵/۱۷ اردو وکیل نورالله دشت ارچی کندز حمیدالله جنت ګل 1065

    ۱۴۴۲/۵/۲۳ اربکی مالعاشور دشت ارچی کندز عبدالعزیز باز محمد 1066

    ۱۴۴۲/۵/۲۳ پولیس قرلق دشت ارچی کندز نظر محمد جان محمد 1067
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    ۱۴۴۲/۵/۲۳ اردو شنواری چیدشت ار  کندز ګل محمد ریاض 1068

    ۱۴۴۲/۵/۲۳ پولیس قرلق دشت ارچی کندز ولجه محمد عارف 1069

    ۱۴۴۲/۵/۲۳ پولیس قرلق دشت ارچی کندز شیرمحمد ګل محمد 1070

    ۱۴۴۲/۵/۲۳ پولیس آب شور دشت ارچی کندز عبدالرزاق عبدالرحمن 1071

    ۱۴۴۲/۵/۲۳ پولیس قرلق دشت ارچی کندز معاذ الله عثامن 1072

    ۱۴۴۲/۵/۲۴ پولیس قرق دشت ارچی کندز ایالق تاخرت 1073

    ۱۴۴۲/۵/۲۵ اردو قرلق دشت ارچی کندز مناز بای نورمحمد 1074

    ۱۴۴۲/۵/۲۸ اردو کلرتاش دشت ارچی کندز عبداملحمد تاج محمد 1075

    ۱۴۴۲/۵/۲۹ اردو تاجک قشالق دشت ارچی کندز امان الله شمس الرحمن 1076

    ۱۴۴۲/۵/۲۹ اردو تاجک قشالق دشت ارچی زکند عبدالله تاج محمد 1077

    ۱۴۴۲/۵/۲۹ پولیس مرکز ارچی دشت ارچی کندز شیرمحمد امیرمحمد 1078

    ۱۴۴۲/۵/۲۹ امنیت قرلق دشت ارچی کندز عبدالغنی نور آغا 1079

    ۱۴۴۲/۵/۲۹ اردو قرلق دشت ارچی کندز محمد یعقوب جوره خان 1080

    1442/2/7 اربکی ییزلگی شا خان آباد کندز سلیامن الف خان 1081

    1442/5/8 اربکی هزاره قشالق خان آباد کندز امیدبابک عبدالله 1082

حاجی  فرید 1083

 عبدالحی

    1442/5/8 پولیس بوین خان آباد کندز

    1442/5/8 اربکی بازار خان آباد کندز امان الله ذبیح الله 1084

    1442/5/8 پولیس خواجه بوالک خان آباد کندز گل رسول آدم خان 1085

    1442/5/9 پولیس خواجه پسته خان آباد کندز علی احمد رحیم داد 1086

    1442/5/9 اربکی چار توت خان آباد کندز علی محمد شاه غاسی 1087

    1442/5/9 اردو رسوده خان آباد کندز غالم رسول جمعه خان 1088

حاجی محمد  سید رسول 1089

 رسول

    1442/5/9 اربکی نو آباد خان آباد کندز

    1442/5/9 اردو رخت آباد خان آباد کندز غالم حسن کریم الله 1090

    1442/5/9 اردو چوغه خان آباد کندز جمعه حان امان الله 1091

    1442/5/9 پولیس چوغه خان آباد کندز محمد ایوب محمد داود 1092

    1442/5/9 رسحدی باغ منشی خان آباد کندز نسیم عبئالحلیم 1093

    1442/5/9 پولیس خواجه پسته ن آبادخا کندز محمدانور زملی 1094

    1442/5/10 پولیس چوغه خان آباد کندز لهستان زمری 1095

    1442/5/11 اردو ملی چار توت خان آباد کندز شیر آغا حبیب الله 1096

غالم محی  1097

 الدین

    1442/5/11 اردو غاروچی خان آباد کندز نجم الدین

    1442/5/12 پولیس ان توپایش خان آباد کندز غالم حسین شمس الله 1098

    1442/5/12 اردو کابلی خان آباد کندز قادر نارص 1099

    1442/5/12 اردو عنایت خیل خان آباد کندز محمد انور محمد ظفر 1100

    1442/5/12 پولیس محفلی خان آباد کندز محمد عارف سمیع الله 1101

    1442/5/12 پولیس نیک پی خان آباد کندز عبدالله اسدالله 1102

    1442/5/12 اربکی نو آباد خان آباد کندز سید محمد امید 1103

    1442/5/12 اردو بوین خان آباد کندز گل احمد بریالی 1104
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    1442/5/12 اردو جان قطغان خان آباد کندز عبدالعزیز مجیب الرحمن 1105

    1442/5/12 اردو چارکاریا خان آباد کندز نارص خان آصف 1106

    1442/5/12 پولیس موسی زی خان آباد کندز ینبرهان الد عبدالخالق 1107

    1442/5/12 پولیس خواجه پسته خان آباد کندز گل محمد عبدالله 1108

    1442/5/12 اردو چاررسی خان آباد کندز جنت گل عبدالرحمن 1109

    1442/5/12 پولیس اللکی خان آباد کندز محمد عظیم صفر 1110

    1442/5/12 پولیس کیالل خان آباد کندز عطا محمد علی محمد 1111

    1442/5/24 اردو جنت باغ خان آباد کندز عبدالروف عبدالرازق 1112

    1442/5/24 پولیس جنت باغ خان آباد کندز عبدالواحد ظیاء الحق 1113

    1442/5/24 اردو دروازه کن خان آباد کندز غالم رسور مسعود 1114

    1442/5/24 اردو اللکی خان آباد کندز سید محمد محمد انور 1115

    1442/5/24 اردو اللکی خان آباد کندز سید احمد محمد گل 1116

    1442/5/24 اردو کوتل بیک خان آباد کندز رسور رسدار 1117

    1442/5/34 پولیس بوین خان آباد کندز  نقیب الله 1118

    1442/5/24 اردو نیازی خان آباد کندز راض محمد علی محمد 1119

    1442/5/24 اردو جنت باغ ن آبادخا کندز رحیم علی عین الله 1120

    1442/5/24 اردو خوبدره خان آباد کندز محمد عظیم احسان الله 1121

    1442/5/24 پولیس زرد کمر خان آباد کندز عبدالجلیل عبدالنبی 1122

    1442/5/24 اردو خشک خان آباد کندز رسدار آصف 1123

    1442/5/26 ق امنیه نیازی خان آباد کندز جالت خان جالل الدین 1124

    1442/5/26 اربکی یمچی خان آباد کندز اسلم محمد اکرم 1125

    1442/5/28 اردو زنگی ساتی خان آباد کندز عبدالشکور عبدالله 1126

    1442/6/2 اردو جنگل باشی خان آباد کندز معلوم آغا زین الله 1127

    1442/6/2 پولیس غارو چی خان آباد کندز امیر محمد الملحمد 1128

    1442/6/2 اربکی بندرنجاری خان آباد کندز افضل د نظیرمحم 1129

    1442/6/2 پولیس قوزی خان آباد کندز عبدالرحیم عبدالبصیر 1130

    1442/6/4 پولیس بندرنجاری خان آباد کندز محمود فرهاد 1131

    1442/6/4 اردو خواجه پسته خان آباد کندز امید الله رحیم الدین 1132

    1442/6/9 اردو محفلی ان آبادخ کندز لونگ شمس الله 1133

    1442/6/9 اردو بندرنجاری خان آباد کندز عبدالله حاجی زمری 1134

    1442/6/9 پولیس چار توت خان آباد کندز نادر عبدالخالق 1135

    1442/6/9 اردو مال غالم خان آباد کندز اخرتمحمد محمد یاسین 1136

    1/17/2021 سکر اربکیع پل خشتی علی آباد کندز حبیب الله محمد الله 1137

    1/17/2021 عسکر اردو شنه تیپه علی آباد کندز اکان الله عبدالوهاب 1138

    1/17/2021 عسکر اردو نو آباد مدرسه علی آباد کندز قچقار سید جان 1139

    1/17/2021 عسکر اربکی نو آباد مدرسه علی آباد کندز اموه خان نظام الدین 1140

    1/17/2021 عسکر اردو ارباب رمضان علی آباد ندزک سیدفخرالدین سید کامل 1141

    1/17/2021 پولیس رسحدی عرض بیگی علی آباد کندز عبدالجمیل عبدالحق 1142

    1/17/2021 عسکر اردو عرض بیگی علی آباد کندز عبدالجلیل سلیامن 1143

    1/8/2021 ر اربکی عرض بیگی علی آباد کندز شاه هد معیز شاه 1144
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    1/8/2021 اربکی سید احمد علی آباد کندز الدینصدر  نرصالدین 1145

    1/8/2021 عسکر اردو قاسم علی علی آباد کندز عبدالغیور تاج محمد 1146

    1/8/2021 پولیس قزلسای علی آباد کندز موسی عبداملحمد 1147

    1/5/2021 پولیس لعلی کالن علی آباد کندز فتیح الله صدیق الله 1148

    1/5/2021 عسکر اردو حاجی حسین علی آباد دزکن نجم الدین نرصالدین 1149

    1/1/2021 عسکر پولیس حاجی حسین علی آباد کندز حاجی هاشم مسعود 1150

    1/1/2021 عسکر اردو مدرسه علی آباد کندز یونس یوسف 1151

    1/1/2021 عسکر اردو دره صوفی علی آباد کندز ملک محمد عبدالهادی 1152

ارباب محب  لی آبادع کندز محب الله قدرت الله 1153

 الله

    1/1/2021 عسکر اردو

    1/1/2021 عسکر اردو قزلسای علی آباد کندز رحمت الله ولی حرضت 1154

    1/1/2021 عسکر اردو قزلسای علی آباد کندز غالم حبیب محمد نور 1155

    1/1/2021 عسکر اردو قزلسای علی آباد کندز عبداالحد جنت گل 1156

    1/1/2021 عسکر اردو قزلسای علی آباد کندز خال الدین محمد صادق 1157

    1/1/2021 عسکر اردو سید احمد علی آباد کندز ظیاء الدین آغا میر 1158

 شیرمحمد 1159

 

    1/1/2021 عسکر اردو قزلسای علی آباد کندز عبداالحد

    1442/5/4 رسحدی پولیس بغریکول قلعه زال کندز حق محمد عبدالقادر 1160

    1442/5/9 اردو خلقه کول قلعه زال کندز حمداخرت م حبیب الله 1161

    1442/5/18 پولیس تربوز گدر قلعه زال کندز طوردی مراد عبدالرسول 1162

    1442/5/27 اردو غربدی قلعه زال کندز حاجی امن الله محمد موسی 1163

    1442/5/30 اردو تربوز گدر قلعه زال کندز عبدالعلی صفر محمد 1164

    1442/6/3 اربکی شورارق قلعه زال کندز انه طوردی بابه نظر 1165

    1442/6/7 اردو تربوز گدرپاین قلعه زال کندز عبدالغیاث عبداملحمد 1166

حاجی  گل تیپه کندز ګل بای خالدین 1167

 عبدالحی

    2021/1/3 پولیس

    2021/1/6 اردو امتانزی گل تیپه کندز رضا خان احسان الله 1168

    2021/1/10 اردو چار دره چی هگل تیپ کندز امیر جان عبدالله 1169

    2021/1/12 نظم عامه کوتی گرد گل تیپه کندز محمد اسالم عبدالغیاث 1170

حاجی خان  گل تیپه کندز محمدامان احمد نور 1171

 شیرین

    2021/1/12 اردو ظابط

    1442/4/12 اربکی چله مزار مرکزی کندز محمد شیر احمد 1172

    1442/4/12 اربکی مزارچله  مرکزی کندز گل علم خان علم 1173

    1442/4/12 اردو جرنی مرکزی کندز شاه محمد سلیامن 1174

    1442/4/12 پولیس 3ناحیه  مرکزی کندز اسالم الدین برهان الدین 1175

    1442/4/12 اردو ناحیه اول مرکزی کندز میر حسن شفیع الله 1176

    1442/4/12 پولیس  مرکزی کندز محمد غالم احسان الله 1177

    1442/4/12 پولیس رسدوره مرکزی کندز محمد رسول وح اللهر  1178

    1442/4/15 اردو شوراب مرکزی کندز عبدالحبیب خال الدین 1179

    1442/4/15 اردو زیر دوره مرکزی کندز کال خان سیف الله 1180
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حاجی محمد  محمدموسی 1181

 الله

    1442/4/22 پولیس 4ناحیه  مرکزی کندز

    1442/4/22 پولیس چله مزار رکزیم کندز محمود محمداکرب 1182

    1442/4/22 پولیس 4ناحیه  مرکزی کندز عبدالشکور امیرشاه 1183

    1442/4/22 اردو لوی نچی مرکزی کندز عبدالوکیل صفت الله 1184

    1442/4/22 پولیس روستاق آباد مرکزی کندز محمدعمر غالم صدیق 1185

    1442/4/22 وارد ناحیه اول مرکزی کندز محمدامان سمیع الله 1186

    1442/4/26 اردو بندر خان آباد مرکزی کندز علی محمد سید محمد 1187

    1442/4/26 اردو لوی نچی مرکزی کندز دوران قل فریدون 1188

    1442/4/26 پولیس قره توت مرکزی کندز کینجه بای نیک محمد 1189

حاجی محمد  نورآغا 1190

 مراد

    1442/4/26 پولیس قره توت مرکزی کندز

    1442/4/26 اردو ناحیه اول مرکزی کندز محمدکبیر قدرت الله 1191

    1442/4/3 پولیس عنایت کندک مرکزی کندز گل محمد سید محمد 1192

    1442/4/3 پولیس 4ناحیه  مرکزی کندز سبزعلی نقیب الله 1193

    1442/4/3 پولیس چرخاب مرکزی کندز سیدمحمد شیرمحمد 1194

    1442/4/3 اردو ریس محمد گل مرکزی کندز غالم نقشبند نوید 1195

۲۰۲۰/۱۲/۲۴ اربکی ذاخیل چهاردره کندز ملنگ فیروز 1196     

۲۰۲۰/۱۲/۲۴ اربکی ذاخیل چهاردره کندز نزیر کنجه 1197     

۲۰۲۰/۱۲/۲۴ اربکی قره یتیم چهاردره کندز عبداالحد محمد صادق 1198     

۲۰۲۰/۱۲/۲۴ پولیس ذاخیل چهاردره کندز شهزاده ثواب الدین 1199     

۲۰۲۰/۱۲/۲۴ پولیس دور روبات چهاردره کندز محمد رسول محمد ظریف 1200     

۲۰۲۰/۱۲/۲۸ اربکی دور روبات چهاردره کندز محمد رسول رححیم گل 1201     

۲۰۲۰/۱۲/۲ پولیس دور روبات چهاردره کندز ذولفقار خیر الله 1202

۸ 

   

حاجی خان  عبدالرحمن 1203

 محمد

۲۰۲۰/۱۲/۲ اربکی عین املجر چهاردره کندز

۸ 

   

۲۰۲۰/۱۲/۲ پولیس ذاخیل چهاردره کندز محمد داود طالب شاه 1204

۸ 

   

۲۰۲۰/۱۲/۲ اربکی قوشتپه چهاردره کندز توردی قل عبدالغنی 1205

۸ 

   

۲۰۲۰/۱۲/۲ پولیس تاجکان چهاردره کندز عبدلرشید عبداملعروف 1206

۸ 

   

۲۰۲۱/۱/۱ پولیس تاجکان چهاردره کندز عبدالرشید عبدالواجب 1207     

سعدت رسک  چهاردره کندز ال مومنخ شیر محمد 1208

 باال

۲۰۲۱/۱/۱ اردو     

۲۰۲۱/۱/۱ اردو قریه یتیم چهاردره کندز نورمحمد محمد عارف 1209     

    ۲۰۲۱/۱/۸ اردو قریه یتیم چهاردره کندز خان محمد ثواب 1210

۲۰۲۱/۱/۸ پولیس نهرصوفی چهاردره کندز محمد کلیم عبدالوکیل 1211     

۲۰۲۱/۱/۸ پولیس مرکز شهر اردرهچه کندز فضل خان رحمت الله 1212     

۲۰۲۱/۱/۸ پولیس نهر صوفی چهاردره کندز امان الله ذکر الله 1213     
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۲۰۲۱/۱/۱۵ پولیس دور روباط چهاردره کندز رویداد اجمل 1214     

۲۰۲۱/۱/۱۵ اربکی قریه قصاب چهاردره کندز غالم رسول رشاب الدین 1215     

۲۰۲۱/۱/۲۱ اربکی کلی غوندی چهاردره کندز محمد هاشیم محمد داود 1216     

۲۰۲۱/۱/۲۴ اردو نوآباد چهاردره کندز عاشوربای ایام الدین 1217     

 کاپیسا

۲۰۲۰/۱۲/۳ اربکی بدرو تګاب کاپیسا سید حبیب سید حسن 1218

۰ 

   

    ۲۰۲۱/۱/۳ = میراخیل = = محمددل نعیم 1219

    ۲۰۲۱/۱/۵ = تګاب = = پتنګ هامیون 1220

    ۲۰۲۱/۱/۸ = تګاب = = عبدامالک حزب الله 1221

    ۲۰۲۱/۱/۱۴ = تګاب = = ملین الله محب الله 1222

    ۴/۹ = تګاب س = = شیرعلی مولوی نور اغا 1223

 کابل

۲۰۲۰/۱۲/۳ پولیس آهنگران رسوبی کابل حکم خان جان آغا 1224

۰ 

   

۲۰۲۰/۱۲/۳ پولیس = = = رشین خان تواب 1225

۰ 

   

۲۰۲۰/۱/۱۲ پولیس = = = صابرخان محیب الله 1226     

۲۰۲۰/۱/۱۳ پولیس = = = محمد اکرب کشمیرخان 1227     

۱۴۴۲/۱/۱۱ ملی اردو عبدالروف کال موسهی کابل فیض الله رحمن الله 1228     

 پروان

۲۰۲۱/۱/۱۲ اربکی هیردری شنواری پروان عبدالرحیم محمد حسن 1229     

۲۰۲۱/۱/۱۲ اربکی هیردری شنواری پروان دعبدالرحیم محمد کریم 1230     

 پکتیا

 ۱۴۴۲ يسپول قيمتي پټان پکتيا اصيل جان ياقوت جان 1231

۴/۵ 

   

    = = = = = اصيل جان امريجان 1232

 ۱۴۴۲ اردو  څمکني = خريګل نصيب ګل 1233

۵/۵ 

   

 ۱۴۴۲ اربکي بښکل وزي ځدران = ګل بادشاه مزار 1234

۵/۷ 

   

اصيل سکونت  مرکزګرديز = مريعوث الدين بهرام 1235

 لجه

 ۱۴۴۲ اردو

۵/۷ 

   

 ۱۴۴۲ پوليس عيل خيل اريوب = امريمحمد خان محمد 1236

۵/۹ 

   

    = = خوزي خيل = = شريمحمد عبدالرحمن 1237

 ۱۴۴۲ = بيان خيل = = مثرګل محمدطاهر 1238

۵/۱۱ 

   

    = ميل امنيت پټله خيل = = حاجي خان حيات الله 1239

    = اردو شريختل = = ګل محمد شکور محمد 1240

    = پوليس حسن خيل احمدخيل = مدين رفيق 1241

 ۱۴۴۲ = ارمه ارمه = سائل رسول 1242

۵/۲۲ 

   



ره
ام

ش
د وظیفی  پيژندنه 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
 راوړی وسلی

 يراوړ 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    = اردو حطايب ګرديز = نظرمحمد حميدالله 1243

 رئيسخيل = = خريمحمد زبيح الله 1244

 

    = پوليس

 ۱۴۴۲ = مقبل پټان = عيل جان بخرتګل 1245

۵/۲۴ 

   

    = = جګ کوټکي اريوب = تاج محمد اول دار 1246

 محمدامري 1247

 

 ۱۴۴۲ اردو بګياړ څمکني = شريګل

۶/۳ 

   

 رفيق 1248

 

 ۱۴۴۲ عامهنظمي  منګياړ = = دورګل

۶/۴ 

   

    = پوليس پري = = محمداياز عزت ګل 1249

 خوست

۲۰۲۱/۱/۱ پوليس سمن خيل باک خوست فقريمحمد اسدالله 1250  ۰   

نادرشاه  = جامل شاه هدايت الله 1251

 کوټ

/۲۰۲۱/۱/۴ ملی اوردو حجريم  ۰   

۲۰۲۱/۱/۷ = بدل = = دامريخان بادشاه والی 1252     

۲۰۲۱/۱/۱۱ کمپاين واړی ګربز = ګل رئس خان نورولی خان 1253     

۲۰۲۱/۱/۱۱ ملی اوردو شاړل صحره تڼـی = اکربزمان شاکرالله 1254     

۲۰۲۱/۱/۱۹ = مشکوڼۍ نادرشاه کوټ = خاندان خبريالله 1255     

 پکتیا

۲۰۲۱/۱/۱۸ رسحدی پوليس اورګوړ جانخيل پکتيا ميالن الدين اسالم الدين 1256     

 ۱۴۴۲  پايندخيل خريکوټ پکتيکا فريوز محمديونس 1257

۵/۱ 

   

 ۱۴۴۲ اوقاف محمددوستي = = محمدشاه احمدشاه 1258

۵/۵ 

   

    = اردو - = = شاه محمد عطا محمد 1259

 ۱۴۴۲ رسحدي تروو تروو =  امريخان 1260

۵/۶ 

   

    ۱۴۴۲/۶/۹ پوليس مرغه برمل = عثامن صديق الله 1261

    ۱۴۴۲/۵/۶ = پايندخيل خريکوټ = فيض الله علم شاه 1262

    ۱۴۴۲/۵/۲۵ اربکي رسحويض رسحويض = جان محمد امريمحمد 1263

    ۱۴۴۲/۵/۲۵ امنيت  اوړممي = غني نظرخان 1264

    = =  = = بورګي عبدالباري 1265

 ۱۴۴۲ پوليس محمودخيل وازيحواه = قديم خان ويل محمد 1266

۵/۲۶ 

   

    = اربکي خربني يوسف خيل = بربي شمس الله 1267

 ۱۴۴۲ پوليس شريعيل جانيخيل = محمدبختيار محمدامني 1268

۶/۶ 

   

    = = محمودخيل وازيحواه = عبدالواحد عبداملالک 1269

 ۱۴۴۲ = سيګاين خريکوټ = مدرو عبدالرحمن 1270

۶/۷ 

   

    = اربکي بوج ميټاخان = عبداملحمد احسان الله 1271



ره
ام

ش
د وظیفی  پيژندنه 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
 راوړی وسلی

 يراوړ 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

 ۱۴۴۲ =  رسويب = طوطي نوروز 1272

۶/۸ 

   

 لوګر

 ۱۴۴۲ ميل اردو آب بازک محمد آغه لوګر قنداغا خالد 1273

۵/۲۴ 

   

    =     = = = = = آغانور  مطيع الله 1274

 ۱۴۴۲ پوليس = = = پيارون خيل محمد امني 1275

۵/۱۴ 

   

    =    = پوليس = = = اخرت محمد جاويد 1276

 ۱۴۴۲ ميل اردو مغل خېل = = اخرت ګل اسامعيل 1277

۵/۱۸ 

   

 ۱۴۴۲ = کتب خيل = = ګل جان آغاجان 1278

۵/۲۱ 

   

حاجيصاحب  سميع الله 1279

 جان

 ۱۴۴۲ = زرغون شهر = =

۵/۲۵ 

   

 ۱۴۴۲ پوليس  = = حاجي شرياغا احمد فريد 1280

۵/۲۶ 

   

 ۱۴۴۲ اربکي بره چوتره ازره = نارص خان صدام 1281

۵/۱۰ 

   

 ۱۴۴۲ اشپز برب = = بختور عزيز جان 1282

۵/۱۵ 

   

 ۱۴۴۲ ميل اردو اکرب خيل = = الجرب احمد 1283

۵/۱۷ 

   

 ۱۴۴۲ = = = = عبد الرازق حميد الله 1284

۵/۱۶ 

   

 ۱۴۴۲ اربکي برب = = جبارخیل اکاخيل 1285

۵/۱۸ 

   

 ۱۴۴۲ اربکي برب ازره لوګر سنک کشمري 1286

۶/۷ 

   

    ۱۴۴۲/۵/۱۹ = = = = دورګل ګلبدين 1287

    ۱۴۴۲/۵/۱۷ ميل اردو عباس کال برکي برک = اخرت محمد حيات الله 1288

    ۱۴۴۲/۶/۱ = دوشيخ = = امان الله عزت الله 1289

سيد  1290

 عبدالودود

    ۱۴۴۲/۵/۱۸ استاد عقديت سيدان هوين مرکز = مري محمد جان

    ۱۴۴۲/۵/۲۴ پوليس سپست = = مهمند حميد الله 1291

    ۱۴۴۲/۶/۳ لوژيستيک منکو خيل = = محمد طاهر سميع الله 1292

دوه  ۱۴۴۲/۶/۷ ميل اردو مغل خېل محمد آغه = محمد نارص محمد افضل 1293

M16توپک 

 يوه پيکا
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 1 وردګ 24        

 2 غزنی 30        

 3 زابل 16 کالشینکوف ۳ ثقیل ۳ راکټ ۱   خفیف ۱  

 4 کندهار 146        

 5 غور 17        

 6 بادغیس 27        

 1 ننګرهار 43        

 2 لغامن 112        

 3 کونړ 20        

 4 نورستان 11        

 5 آباد غازی 6        

 6 پکتيا 19        

 7 لوګر 21 کرملیان ۲ ثقیل  ۱      

 8 پکتيکا 16        

 9 خوست 7        

 10 بدخشان 43        

 11 تخار 114        

 12 بغالن 126        

 13 کندز 344        

 14 سمنګان 20        

 15 بلخ 118        

 16 کابل 5        

 17 کاپيسا 6        

 18 پروان 2        

 خفیف ۱  
 ثقیالن ۴ راکټ ۱  

 کالشینکوف ۳

 کرملیان۲
 :مجموعه  1293


